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„Aušra", Nr. 52(92) 

(Tęsinys) 
III dalis 

Tegul meilė Lietuvos 
Dega mūsų širdyse, 
Vardan tos Lietuvos 
Vienybė težydi! 

Vladas Lapienis 

Tarybinio kalinio 
memuarai 

Tremtis 

Tremtį Puškino Michailovske 
įsivaizduoja daugelis t en 
pabuvojusių ekskursantų. 
Panaši tremtii buvo ir daugelio 
carinės Rusijos rašytojų i r 
veikėjų: Turgenevo, Spasko — 
Lutovicko, Aksakovo, Trubecko-
jaus ir kitų. 

Omsko laikraščiai , ypač 
„Stepių kraštas" atspausdin
davo tokius tremtinių straips
nius, kokių Rusijos cenzūra 
niekados nepraleistų. Netgi 
Zlotuosto sukilėlius Omsko 
tremtiniai aprūpindavo savo 
laikraščiu. Dėka tremtinių 
Krasnojarskas tapo radikaliu 
miestu. 

Tokia lengva tremtis buvo 
taikoma ne tiktai įžymiems as
menims. Ją patyrė ir daugelis 
XX a. revoliucionierių. Ypač jos 
nebijojo bolševikai. Stalinas, 
keturis kartus pabėgęs iš trem
ties, penktą kar tą buvo 
ištremtas į... pačią Vologdą. 
Vadimas Pobelskij už aštrius 
priešvalstybinius straipsnius 
buvo ištremtas iš Tambovo į 
Saratovą!.. Įsivaizduokit, koks 

bausmės griežtumas!.. Nors ir 
tokia, pagal dabartinį mūsų 
supratimą labai lengva tremtis 
(nereikėjo bijoti, kad teks 
badauti), tačiau tuo metu ir ji 
buvo sunkiai priimama. 

Daugelis revoliucionierių 
prisimena, kaip liguistai buvo 
sutinkamas kalėjimo pakeiti
mas tremtimi. Kalėjime buvo 
aprūpint i duona, pastoge, 
šiluma, o tremtyje tekę gyven
ti vienam tarp svetimų, reikės 
rūpintis duona ir pastoge. Bet 
kada nereikia duona ir pastoge 
rūpintis, būna dar blogiau, 
aiškina jie: ,.Siaubas dykaduo-
niavimo... Baisiausia yra tada, 
kai žmonėms tenka nieko ne
veikti. Daugelis iš nusivylimo 
pradeda girtuokliauti... Tremtis 
pavojinga tuo, kad tremtiniams 
pakeista dirva, jie išblokšti iš 
įprasto gyvenimo vėžių, 
nutrauktos šaknys, nutraukti 
gyvi ryšiai su artimaisiais. 

Atrodo, kodėl varginanti ir 
nepakeliama buvo t remt is 
Radiščevui? Bet kai jam grėsė 
pakartotina t remtis , jis iš 
baimės nusižudė. 

(Bus daugiau) 

Prezidentas siunčia karius į 
Hondūrą 

VVashingtonas. — Prez. Rea-
ganas įsakė pasiųsti apie 3.200 
Amerikos karių į Hondūro 
valstybę, kai to paprašė tos 
valstybės prezidentas Jose 
Azcona. 

Prezidentas tarėsi su 
Saugumo tarybos nariais ir 
kitais kabineto nariais bei 
vyresniaisiais pareigūnais, kai 
jam paskambino Hondūro prezi
dentas ir paprašė paramos. 
Nikaragvos sandinistų karei
viai įsiveržė į Hondūro teritoriją 
ir pradėjo terioti Nikaragvos 
laisvės kovotojų stovyklą. 
Reaganas pasiuntė 4 batali-
jonus kareivių su pilnu aprū
pinimu. Baltųjų rūmų spaudos 
sekretorius Fitzwater pranešė, 
kad daliniai nebus karo lauko 
zonoje, bet bus paruošties sto
vyje ir parodys priešui jėgą, kad 
Amerika remia Nikaragvos 
laisvės kovotojų kovą. Jų bazė 
bus maždaug 120 mylių toliau 
nuo Nikaragvos sienos. 

Pranešė Kongresui 

Administracija painformavo 
Kongreso narius, kad san-
dinistai įsiveržė į Hondūrą. J ų 
prezidentas Ortega betgi 
pareiškė gyventojams, kad jo 
daliniai neperžengė Hondūro 
sienos. Valstybės departamento 
sekretoriaus aistentas Abrams 
visa tai pavadino melu, nes yra 
tikslios žinios, kad sandinistai 
tęsia puolimą ir net nufilmuota, 
kaip sandinistai vykdo Hondūre 
Contras karių stovyklos 
puolimą. Baltieji rūmai 
trečiadienio naktį pranešė 
spaudai, kas darosi Nikaragvoje 
ir Hondūre. NBC pertraukė 
savo programą ir tuoj paskelbė 
klausytojams. 

Valstybės sekretorius George 
Shultzas supažindino Atstovų 
rūmų speakerį Jim Wright ir 

kitus Kongreso vadus su'esama 
rimta padėtimi, kad t ie įvykiai 
jau grasina Amerikos tautiniam 
saugumui. Baltųjų rūmų štabo 
viršininkas Howard Baker ir 
Saugumo Tarybos viršininkas 
Colin Powell taip pat pranešė 
Kongreso vadams apie esamą 
labai rimtą situaciją. 

Bet demokra ta i abejoja 

Tačiau demokratai pareiškė 
skepticizmą, esą Administracija 
pervertina įvykius ir suteikia 
jiems per didelę reikšmę, o to 
visai ten nesą. Tačiau kai kurie 
demokratai mano, kad negali
ma kaltinti Baltųjų rūmų, nes 
kongresmenams nežinoma visa 
situacija Centro Amerikoje. Kai 
Kongrese tuo reikalu kalbėjo 
respublikonas Thomas DeLay iš 
Texas, gindamas Contras, jam 
buvo išjungtas mikrofonas, kad 
kiti negalėtų girdėti, ką jis 
kalba. Atstovų rūmuose kilo 
chaosas — vieni kalbėjo prieš 
Contras, o kiti už Contras 
paramą, ir visi iš karto. 

Sandinistų kareiviai atakavo 
laisvės kovotojų stovyklą Hon
dūre. Kiek sandinistų įsiveržė į 
Hondūrą, pranešimai įvairuoja, 
vienos žinios sako, kad 7.500 
karių, o kitos žinios, kad 4.500. 
Speakeris Wright pasakė neži
nąs, ar Administracijos žinios 
teisingos. 

* > ^ 

Pulkininkas Oliver North kalba žurnalistams, kai jis labiausiai kaltinamas 
už vadovavimą ginklų pardavimui Irano pirkliams ir gauto pelno pervedimą 
Nikaragvos laisvės kovotojų Contras žinion tada, kai JAV Kongresas tai buvo 
uždraudęs. 

Tai vyksta tada, kai komunistai 
puola laisvės kovotojus 

— Senatas užvakar priėmė 71 
balsu prieš 19, kad slaptų opera
cijų vykdymas būtų praneštas 
Kongresui per 48 valandas, kai 
jos yra pradėtos. Atstovų rūmai 
tuo reikalu pasisakys vėliau. 

— Los Angeles mieste ir apy
linkėse, kur yra didžiausia 
armėnų bendruomenė Ameriko
je, suruošė demonstracijas, 
palaikydama saviškių reikala
vimus Sovietų Sąjungoje. 

Washingtonas. — Prisieku
siųjų ta ryba trečiadienį 
apkaltino buvusį Saugumo 
tarybos viršininką adm. John 
Poindexter, buvusį Saugumo 
tarybos narį pulk. Oliver North 
ir pensijon išėjusį gen. Richard 
Secord ir jo partneri ginklų 
pirklį Albert Hakim Irano — 
Contras byloje sukčiavimu, 
apgavystėmis ir vagystėmis. 

Kaltinamasis aktas susideda 
iš 101 puslapio ir turi 23 
kaltinamuosius punktus. Tokių 
apkaltinimų nėra buvę nuo Wa-
tergate laikų. Tuose kaltini
muose sakoma, jog visi keturi 
susitarė, kad gautas pelnas iš 
parduotų Iranui ginklų būtų 
skirtas Nikaragvos laisvės ko
votojams. J ie ta ip pat 
kaltinami, kad naudojo valdžios 
telefonus ir kitas komunikacijos 
priemones tiems reikalams vyk
dyti, o taip pat ir už savo vy
riausybės apgaudinėjimą. 

Byla, kurios dar nė ra buvę 

Special iame pranešime 
neminima, kiek pinigų buvo 
pavogta. Tik pranešama, kad 
buvo parduota Iranui ginklų 
maždaug už 30 mil. dol., iš kurių 
Amerikos vyriausybei buvo 
išmokėta 12 mil. dol. Kiek
vienas iŠ kaltinamųjų turi jiems 
specialius kaltinimus. Jiems 
gresia kalėjimas dešimtmečiais. 
Teisininkų sluoksniuose tačiau 
reiškiamas didelis šios bylos 
neaiškumas, įskaitant ir teisės 
teorijos aiškinimus, kurie grei
tai iškils benarpliojant šią sudė
tingą bylą, kurios Amerikoje 
nėra buvę. 

Kaip supran tamas 
patriotizmas 

Daugiausia kaltinimų yra 
pulk. Oliver North, kuriam 
buvo pavesta tvarkyti Irano — 
Contras reikalus. Vienas iš jų, 
kad jam buvo įrengta saugumo 
sistema apie jo namus uš 13,800 
dol.. kuri jam skaitoma kaip do
vana. North tuos kaltinimus 
pavadino liūdnu dalyku visam 
kraštui. Stovėdamas pilnoje 
kario uniformoje, jis pareiškė: 
„Aš nepadariau jokio nusikal
timo". Reikia prisiminti, kad 
vieną kartą prez. Reaganas jį 
yra pavadinęs tautos herojumi. 

Nėra abejonės, kad vėl iškils 
Amerikos patriotizmo ir 
saugumo reikalai ir idealus 
noras padėti laisvės kovotojams, 
kuriuos žūtbūt komunistai nori 
jau dabar sunaikinti. 

Likimo konija 

Specialusis šios bylos prokuro
ras Lavvrence Walsh, praneš
damas tai spaudos konferencijo
je, pareiškė, kad tai dar ne 
viskas — prisiekusiųjų taryba 
dar tęs savo darbą. Bus ir dau
giau apkaltintųjų. Ši byla gali 
tęstis metus ar dar ilgiau. 

„Yra liūdna ironija, kad 
sprendimas apkaltinti mane 
turėjo įvykti šiandien, tą dieną, 
kurioje Nikaragvos komunistai 
įsiveržė į demokratiško 
kaimyno žemę". Čia pulk. 
North aiškiai turėjo mintyje 
sandinistų kareivius, kurie ata
kavo laisvės kovotojų stovyklą 
Hondūro krašte. 

Popiežius į Pietų 
Ameriką 

Lima. — Peru tikintieji jau 
ruošiasi antrajam Popiežiaus 
Jono Pauliaus II vizitui, kuris 
prasidės Limoje gegužės 15 
dieną. Pagrindinis Šventojo 
Tėvo apsi lankymo Limoje 
tikslas bus dalyvauti penkių 
Pietų Amerikos kraš tų — 
Kolumbijos. Bolivijos, 
Ekvadoro, Venecuelos ir Peru 
penktojo Eucharistinio kongre
so uždarymo iškilmėse. 
Numatoma, kad pamaldose 
eucharistinio kongreso 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Šį sekmadieni, kovo 20 d., 
3 vai. popiet, įvyksta „Draugo" 
tradicinis metinis koncertas 
Marijos mokyklos auditorijoje. 
Programoje bus atlikta solo ir 
duetu lietuvių ir tarptautinių 
kompozitorių kūriniai. Juos 
dainuos sol. Birutė Dabšie-
nė-Vizgirdienė iš Californijos ir 
sol. Ričardas Daunoras iš Vaka
rų Vokietijos. Prie fortepiono — 
Alvydas Vasaitis. 

— Prez . Reaganas į repor
terių klausimus atsakė, jog jis 
nežino, kad Irano ginklų reika
luose būtų pažeistas įstatymas. 
Visoje šioje byloje, kurioje buvo 
pravestos įvairios investigacijos, 
nežinoma iš kur buvo sumokėti 
pinigai, kas juos turėjo ir kur jie 
nuėjo. „Viskas, ką aš žinau, 
buvo tai, kad mes gavome tokią 
kainą, kurios prašėme", kalbė
jo prezidentas. 

— Pakistane vienas iš afganų 
pa r t i zanų vadų — Younis 
Khales pasitraukė dėl sušlu
bavusios sveikatos iš Afganis
tano Rezistencijos vadovybės. 

— S a n Salvadore kairiųjų 
teroristų grupė susprogdino dvi 
mašinas prekybos rajone, kai 
apie 400 aktyvistų demonstravo 
gatvėse ir reikalavo paleisti 
Humberto Centeno, vieną jų 
vadų, kuris buvo jų kalbėtojas 
spaudai ir televizijai. 

— Nevadoje buvo suareš
tuo ta apie t ūks t an t i s 
protestuotojų prieš branduo
linių ginklų bandymus 
Amerikoje. 

— L i b a n o Teisingumo 
ministeris Nabib Berri ragina 
arabų valstybes nutraukti dip
lomatinius ryšius su Amerika, 
je i t ik ra i bus uždaryta 
palestiniečių misijos įstaiga prie 
Jungtinių Tautų. 

— Madride keli žmonės buvo 
sužeisti, kai buvo demonstruoja
ma prie Amerikos bazės ir 
reikalaujamąją uždaryti ir ame
rikiečius išvaryti. 

— Vak . Vokietijos kancleris 
Kohl ir Prancūzijos prezidentas 
Mitterand susitiko iš anksto 
nepraneštam pasitarimui. 

— Izraelis ir Vengrija susi
ta rė atidaryti diplomatines 
įstaigas. 

— P a n a m o j e nepasisekė 
vyresniųjų valdininkų ruoštas 
perversmas prieš diktatorių 
generolą Noriegą. 

— Washingtone prez. Reaga
nas pasakė Izraelio ministeriui 
pirmininkui Shamir, kai jis jį 
aplankė, kad Amerika laikosi 
savo pasiūlymo Vidurinių Rytų 
taikos konferencijos reikalu. Tą 
patį jam pasakė ir Valstybės 
sekr. Shultzas. Izraelio pir
mininko ministerio noras šį 
kartą palenkti Ameriką savo 
pusėn nepasisekė. 

— Jeruzalėje pranešama, kad 
dar trys arabai buvo nužudyti 
Izraelio kareivių ir 24 sužeisti 
tebesitęsiančiose riaušėse už 

„Sustabdykite ginklų 
siuntimą" 

Ką kalba Centro Amerikos taikos plano 
organizatorius 

Costa Rica. — Gorbačiovas 
per diplomatinius kanalus gavo 
laišką, kurį jam pasiuntė Costa 
Ricos prezidentas Oscar Arias 
Sanchez, pernai gavęs Nobelio 
Taikos premiją. Čia spausdi
name to laiško santrauką. 

„Jūs savo knygoje „Peres-
troika" pareiškėte savo 
pritarimą Centro Amerikos 
taikos pastangoms — Gvate
malos susitarimams ir 
demokratizacijai, kurios mes 
siekiame. Aš noriu iš visos 
širdies prašyti, kad jūs padėtu
mėte mums taikos įgyvendini-
me,realiai eliminuojant ginklų 
siuntimą į mūsų regioną. 

Jei tos jūsų mintys, apie 
kurias mes nedrąsiai galvojame, 
turi autentišką išsireiškimą 
jūsų krašto politikoje, tai visas 
Sovietų Sąjungos karinis daly
vavimas privalo būti tuoj pat 
sustabdytas mūsų hemisferos 
dalyje. Mes žinome, kad Siaurės 
Amerikos sistemoje karinė 
pagalba yra diskutuojama 
televizijoje. Štai kodėl mes prieš 
tai galime kovoti, pasinaudojant 
ta pačia media. Mes taip pat 
žinome, jog ginklai, siunčiami 
slaptai ir klastingai, yra dar 
labiau pavojingesni ir baisesni. 
Bet mes neturime būdų prieš tai 
kovoti". 

Pasaulis tikisi 

„Amerikos Kongrese mes 
pasiekėme būdo Centro 
Amerikos taikai. Reikia 
manyti, kad jūs išvengsite būti 
laikomas atsakingu už daugelio 
metų bereikšmį karą ir darysi
te, kad to daugiau nebūtų. Jei 
jūs tai padarysite, tai visas pa
saulis galės matyti, jog ta nau
ja politinė pozicija, kurią jūs 
žmonijai suteikėte, yra tikrai 
teisinga ir uštikrinanti taikos 
erą. 

Sandinistai nekalba 
apie politiką 

uždarymo proga dalyvaus per palestiniečių laisvę. 
milijoną žmonių. Kitiem dviem * _ P r a h o j e Britanijos 
milijonam Peru gyventojų bus 
sudaryta galimybė Popiežiaus 
vadovaujamas pamaldas sekti 
per radiją ir televiziją. Pirmą 
kartą Popiežių? Jonas Paulius 
n Peru lankėsi prieš trejus 
metus. 

- Valstybės sekr. G. Shul
tzas bandė perkalbėti Izraelio 
premjerą, kad jis pakeistų savo 
nusistatymą taikos konferenci
jos reikalu Vidurio Rytų 
klausimu, tačiau nieko nelai
mėjo. Shamir palestiniečių 
reikalu liko nepajudinamas. 

ambasadorius pakvietė pietų 
kai kuriuos žmogaus teisių 
vadus Čekoslovakijoje. Kai jie 
atvyko, tai Saugumo milici
ninkų ant durų laiptų buvo su
areštuoti, įskaitant ir Čarterio 
77 žmogaus teisių vadovą 
Stanislav Devaty. 

— Chicagoje einančiame Sun 
Times Dienraštyje kolumnistas 
Carl T. Rowan rašo, jog Jesse 
Jackson populiarumas, vedant 
prezidentinę propagandą, rodo, 
kad amerikiečiai vėl linksta į 
kairrji sparną. 

Managva. — Nikaragvos 
sandinistų vyriausybė ir Cont
ras laisvės kovotojai, kaip 
praneša abi pusės, sutarė 
paliaubų pasitarimus pradėti 
kovo 21-23 dienomis. Informa
cijos ministeris Manuel 
Espinoza sako, jog datos buvo 
pasiūlytos Managvos vyriausy
bės. 

Pasitarimai bus Saposa 
mieste, netoli Costa Ricos 
sienos. Tai pirmas susitikimas 
Nikaragvos žemėje. Contras 
vienas vadų — Jorge Rosales 
pasakė, jog Nikaragvos 
Rezistencija sutiko su vieta. 

Espinoza pranešė, jog kar
dinolas Obando ir Amerikos 
valstybių organizacijos sekre
torius Baena Soares sutiko daly
vauti pasitarimuose kaip 
liudininkai, ko reikalavo Con
tras. Pasitarimai bus vedami 
pagal Gvatemaloje pasirašytą 
taikos paktą. 

Tačiau, kaip praneša patys 
sandinistai, jie ats isako 
diskutuoti politinius klausimus, 
bet tik paliaubų reikalą. Iš 
anksto nėra nustatyta pasitari
mų darbotvarkė. 

Pasaulis, atrodo, tiki nauja 
viltimi, kad bus ta ika . 
Susitarimaijkurie buvo pasiekti 
tarp jūsų ir prezidento Reagano 
branduolinių ginklų sunaikini
mo sutartimi,labai gerai žymi 
naujos eros pradžią". 

Toliau jis rašo, kad ginklai, 
kurie žudo jų jaunimą, yra kon-
vencionaliniai ginklai ir tūks
tančių tūkstančiai mirė nuo jų. 
Kad būtų įgyvendintas taikos 
planas Centro Amerikoje, jis 
sako. jog buvo viskas daryta, 
kad tie ginklai būtų uždrausti. 
Jis pasinaudojęs demokratiš
kais metodais demokratiškuose 
kraštuose. Jis kalbėjęs prieš 
karą Amerikoje ir Vakarų 
Europoje, Baltuosiuose rūmuose 
ir Amerikos Kongrese. Ir tuo 
buvo padaryta šiek tiek pažan
gos, primena jis tame laiške. 

Negali kalbėti sovietų 
žmonėms 

„Bet aš negaliu to paties 
pasakyti Sovietų žmonėms, kad 
ginklai, kuriuos jie pagamina, 
yra eksportuojami į Centro 
Ameriką, neša mirtį ir kenkia 
mūsų taikos reikalams. Kovo
jant už tai . kad būtų pasiekta 
taika Centro Amerikoje, nėra 
„švarių" ar „biaurių" karo 
ginklų. Mes neturėtume pakeis
ti vieno dogmatizmo kitu arba 
viena diktatūrą kita diktatūra. 
Kelias į taiką ir demokratiją rei
kalauja pliuralizmo. Daugiau 
kaip šimtą metų. pone Gorba
čiovai, Centro Amerikos žmonės 
šaukėsi taikos. Ginklai, kurie 
dabar ateina iš Sovietų Sąjun
gos, nesiskaito su mūsų norais 
ir paneigia mūsų ta ikos 
pastangas. Ginklai padidina 
netoleranciją, gilina dabartines 
skriaudas ir tik tolina susita
rimą". 

Laikas atitaisyti klaidą 
,.Dar kartą, pone Gorbačio

vai, aš raginu padėti ginklus 
Centro Amerikoje. Sovietų 
jaunimas, kuris žuvo Afganis
tane, yra pakankama bausmė 
už klaidingą politiką. Tie. kurie 
liko gyvi ir sugrįš į Sovietų 
Sąjungą, džiaugsis, nes jūs 
turėjote drąsos atitaisyti savo 
politiką. Dabar yra laikas 
atitaisyti jūsų politiką Centri
nėje Amerikoje. 

Tebūna uždrausti konven-
cionaliniai ginklai, kurie žudo 
mūsų sūnus ir Trečiojo pasaulio 
sūnus. 

Tebūna kuriamas taikingas 
pasaulis, kurio mums despe
ratiškai reikia, kad būtume 
laisvi nuo vargo ir priespaudos. 
Centro Amerika sugebės 
išspręsti savo problemas pati. 
Centrinė Amerika nori būti 
laisva. Mums reikia demokrati
jos, kad susitaikintume. Mums 
reikia nutildyti tuos ginklus, 
kuriuos jūs pristatote". 

— VVashingtone Laivyno 
žvalgybos skyrius praneša, kad 
Vakarų Europos vandenynuose 
padaugėjo Sovietų Sąjungos po
vandeninių laivų. 

KALENDORIUS 

Kovo 18 d.: Kirilas. Eimutis. 
Gintare. Gabrielius. 

Kovo 19 d.: Juozapas. 
Prūtenis, Kvintilė. Nautilė. 
Vilas. 

ORAS 

Saulė teka 6:00, leidžiasi 5:59. 
Temperatūra dieną 35 I., 

naktį 29 1. 
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XV-JI ŽIEMOS OLIMPIADA 
JAU PRAEITYJE 

A l g i r d a s N a k a s 

piuteriniai robotai: — daužė 
kūlė ir sukūlė visus, tik suomiai 
pasiekė ..neįmanomumą", lai
mėdami 2-1, ir triumfuodami 
susižėre sidabrą. Kanadiečiai ir 
amerikiečiai nutarė grįžti atgal 
į hockey mokyklą. Triumfavo 
amerikietis Boitano ir vokiete 
Witt, dailiai auksą užčiuožę. 
kanadietė Maley — nesitikėtą 
sidabrą pasiekusi, triumfavo 
sovietai 29 medaliais apsika
b inę , rytų vokiečiai — 25, 
šveicarai su 15, aus t ra i su 10. 
N e s i d ž i a u g ė t a č i a u nei 
Kanada,nei JAV-ės, vos po 
6-šetą iškovoję, pasiduodami 
mažajai Suomijai su 7-niais 
olimp. medaliais. Triumfavo ir 
mūsų tautos dukra Vida Moge-
n y t ė - V e n c i e n ė / pa s ipuošus i 
aukso ir bronzos olimpiniais 
laurais, slidėmis lauko bėgime, 
nugalėdama legendarinę Sme-
taniną, 9-nių olimpinių medalių 
savininkę. „Lai dzivo" ir brolių 
latvių tautos sūnūs su Jani^ 
Kipours priešakyje (sovietų 
bobsled komandos kapitonas*, 
su aukso 'dvivietės! ir bronzos 
(keturvietės) medaliais. Broliai 
latviai sudarė pagrindą Sovietų 
bobsled komandai. 

Buvo nusivylimų, nelaimių ir 
net tragedijų ir šioje, kad ir 
labai sėkmingoje olimpiadoje: 
Šveicarų žvaigždė, alpinistas 
Zurbriggan nepasivijo Killy, vos 
2 medalius, o ne 5-kis. teiško-
vojo. Amerikietė Thomas. vietoj 
a u k s o vos bronzą ištempė. 
Legendarinis alpinistas švedas 
Stenmark. kuris yra laimėjęs 85 
Pasaul io Taurės varžybas ir 3 
olimpinius medalius, šioje olim
piadoje savo 15-kos metu varžy-
b i n ę kar je rą užba igė be 
medalių. „Sic t ransi t gloria!"... 
Griečio čiuožėjas amerikietis 
J a n s e n dedikuoja olimpines 
pastangas savo vėžiu merdinčiai 
seseriai, bet ji miršta. J is dar 
b a n d o nors o l imp in i a i s 
medaliais papuošti jos karstą, 
bet dviejuose s ta r tuose su
klumpa ir palieka olimpiadą 
laidotuvėms... Amerikietė ir 
i ta lė s l idininkės, pr ieš pat 

Ka ip olimpiniai a t le ta i siekia 
tobulumo savo sporto šakose, 
tokios pat tobulybės siekė ir pa
siekė šios žiemos olimpiados šei
min inka i , 671,000 kalgariečių. 
500 jų. o l impinio komi te to 
nar ia i , pasi telkę 3000 policijos 
ta rnauto jų ir 9,4000 savanorių 
t a lk in inkų , užangažavę puikią 
met ro t r auk in ių sistemą ir 700 
autobusų , užt ikr ino sklandų 
ol impiados įvykdymą. XV-ji 
žiemos olimpiada nueina istori
jon kaip sėkmingiausia, spalvin
giausią ir didingiausia iš visų 
iki šiolei įvykus ių žiemos 
žaidynių! — pareiškė ta rp taut i 
nio olimpinio komiteto preziden
t a s Antonio J u a n Samaranch . 
Siūlė, kad kalgariečiai nedel
s ian t į teiktų prašymą dėl vasa
ros ol impiados ir an t ros ios 
žiemos olimpinių žaidynių su
rengimų privilegijos ateinančio 
šimtmečio pradžioje, užtikrinda
m a s savo paramą. Čia galima 
bū tų prirašyti daugybę impo
nuojančių s ta t i s t ikų , išskai
č i u o t i v i s u s r e z u l t a t u s , 
pa s i ek tu s rekordus , rungčių 
eigas ir pan. . bet t a s nesudaro 
ypat ingos svarbos, nes tuo besi
domintieji tą rado laikraščiuose, 
žurnaluose bei televizijoje. Čia 
t i k t r u m p a i a p i b r ė š i u k a i 
kur iuos šios Olimpiados hero
jus , t r iumfus ir kai kur ias t ra
gedijas. T r u m p a i apžvelgsiu 
l ietuvių ir kitų baltiečių vaid
menį šioje žiemos olimpiadoje. 

XV-tųjų Žiemos o l imp in ių žaidynių 
i š k i l m ė s 10 km s l id inė j imo rung t i e s 
l a imėjus i a u k s o meda l i , kairėje s ida 
deš inė je — bronzos meda l i laimėjusi 

Iš labiausiai triumfuojančių 
šioje olimpiadoje tapo „skrai
dan t i s suomis*' — Nykanen, 
„užskra idęs" 3 aukso medalius 
š u o l i u o s e nuo b o k š t ų su 
slidėmis. Šveicaras Zurbriggan 
alpinis t inių rungčių 2-jų aukso 
medalių paveldėtojas, (prana
š a u t a j a m buvo 5), j am kelią 
pas to jo i t a l a s Tomba — 2 
a u k s u s , prancūzas Picard 1-ną 
auksą. Hockey — sovietai sau 
lygių nerado, tai lyg kokie kom-

Pašl iūžininke Vida Venciene, XV-toje žiemos olimpiadoje laimėjusi aukso 
ir bronzos medalius, džiaugsmingai buvo su t ik t a Vilniuje. 

ŽIEMOS OLIMPIADA 
EKRANE IR SPAUDOJE 

K. BARONAS 

Mūsų ko re sponden ta s E u r o p o j e 

Sovietų Sąjungos valstybiniai 
tarnautojai — sportininkai (jų 
užsiėmimas — „fizkulturnik") 
prieš Rytų Vokietijos tokius 
pačius tarnautojus, Šveicariją, 
Suomiją, Švediją, Austriją, 
Oiandiją, Vakarų Vokietiją ir t.t 
J dvyl iktą vietą, su v ienu 
aukso i r v ienu b r o n z o s me
daliu r e ik i a j r ikiuot i ir Lietu
vą. Tai nuopelnas Vidos Vencie-
nės. kuri buvo pati pirmoji, pen
kioliktoje žiemos olimpiadoje 
laimėjusi pirmą aukso medalį, 
10 km nušliuoždama per 30 
min. 8.3 sek. Antrą — bronzos 
medalį — lietuvaitė laimėjo 5 
km nuotolyje, parodydama 15 
min. 11.1 sek. 

Lietuvaitė?... Skaudu, graudu 
ir kartais net nusijuokti gar
džiai reikdavo, skai tant „ger
maniškų" laikraščių prane
šimus, *ar girdint televizijoje 
geopolitiniu analfabetų komen
tarus; pvz. spaudoje vienur 
mūsiškę vadinant „Litauerin" 
arba iš lietuviško Vilniaus, vėl 
kituose, matant po lietuvaitės 
nuotrauka tokį įrašą: „Kraftvoll 
— nach Gold ueber 10 kilometer 
hofft die Sovvjet-Russin Wida 
Wentsene a u c h ueber 20 
kilometer auf eine Medaille-
pilna jėgų 'jėginga) po laimėto 
aukso 10 km sovietinė rusė 
Vida Venciene tikisi taip pat 20 
km vieno medalio". Ne vien 
lietuvaitė nukentėjo nuo tokių 
analfabetų rašeivų ar pra
nešėjų. Štai rogutėse Janis Ki-
purs ir Ekmanis . Pasiklau
sykime tokio komentaro tele
vizijoje: ,,beide kommen aus 
Riga. Volksrepublik Lettland" 
— „abu iš Rygos. Latvijos liau
dies respublikos". Bet prie 
baigmės, latviai j au vadinami 
Soujet-Russen! Estijai atsto
vavo A. Levandi . laimėjęs 
trečią vietą ta ip vadinamoje 
,.šiaurės kombinacijoje", suside
dančioje iš šuolių ir 15 km 
šliuožimo. 

Calgaryje pirmųjų medal iu įteikimo 
laimėtojos: viduryje Vida Venciene — 
bro medal io laimėtoja R. Smetan ina . 
M. Mat ika inen . 

« 

rungtį , susilaužo kojas. Dauge
lio metų treniruote ir olimpine 
viltis baigiasi. Austrų olimpinės 
r inkt inės gydytojas, garsus In-
sbruko chirurgas, slidinėdamas 
sus idur i a su T V . kameros 
techniku ir. patekęs po sniego 
t raktorium, negyvai sutraiško
mas. 

Tai keletas epizodų iš didžio
sios pasaulinės žiemos sporto 
šventės su savo triumfališkais 
ir tragiškais momentais. 

Penkioliktieji žiemos olimpi
niai žaidimai Calgaryje jau 
praeityje. Spalvotos ledo pro
gramos metu, ją uždarė IOC 
(tarptautinio olimpinio komi
teto pirm. A. J. Samaranch, 
kviesdamas jaunimą susirinkti 
1992 m. Prancūzijos Alpėse. Al-
bertville miestelyje. Beveik du 
milijonus žiūrovų susilaukė žie
mos olimpiada Klevo lapo kraš
te, o milijardai stebėjo tele
vizijos ekranuose. Vokiečių tele
vizija daug valandų paskyrė 
sportiniam įvykiui, duodama 
jau 6-tą vai. ryte svarbiausių 
rungtynių santrauką, vėl pietų 
metu pusvalandį ir dažniausiai 
nuo 6 v.v. (su mažom pertrau
kom) iki penktos vai. ryto. 
Prisipažinsiu — dvi savaites jau
čiausi išvargęs (juk dažnai ste
bėjau iki 2-4 vai. ryto!), tačiau 
tokie įspūdžiai nelengvai ištri
nami iš žmogaus atminties. Tai 
istoriniai įvykiai. Jie palieka 
visam gyvenimui. 

Kaip ir reikėjo laukti, žai
dynes laimėjo gerai atlyginami 

Lie tuvia i ir balt ieėiai 
XV-je ž iemos olimpiadoje 

Valio, Calgary lietuviams! Jie 
savo talentus ir darbą, savo 
puikią t a u t i n ę aprangą ir 
t a u t i n į šokį išdidžiai 
d e m o n s t r a v o prieš p l a tų 
pasauli olimpiados atidarymo 
iškilmėse. Užtai jie olimpinio 
komiteto buvo apdovanoti spe
cialiais medaliais. Šios olim
piados atletų bei trenerių tarpe 
buvo lietuvių, latvių, estų. nors 
ir labai negausus skaičius — 
žinoma, sovietų o l impinės 
rinktinės sudėtyje. Džiugu, kad 
lietuvių ir latvių tautos nariai 
pasipuošė kiekvienas aukso ir 
bronzos medaliais! Tai yra 
reikšminga, nes kitos šioje olim
piadoje dalyvavusios (40^ tautos 
neišsikovojo nei vieno medalio. 
(Iš viso dalyvavo 57 tautosl 
Valio. Vida Mogenytė-Venciene! 
Valio. Janis Kipours! Tetarnau
ja jūsų olimpiniai laurai mūsų 
tautų garbei ir gerovei! 

Didysis pasau l io žiemos 
festivalis baigėsi. Nuaidėjo 
paskutinieji raketų trenksmai 
ir milijonai fajerverkų Calgario 
dangoraižių aplinkoje. Paskuti
nieji olimpinio himno: „Share 
the Spint . Share the Glory". 
garsai nuaidėjo. 

XV-tosios z ;emos olimpiados 
ugnis užgeso. 

Mano nuostabi ir didinga 3-jų , 
savaičių olimpines šventes vieš- P a s a u l l 0 ža.dyniy reikalais tariasi PLB pirm. V. Kamantas, Australijos 
nage Calgarvje baigėsi... lietuvių sporto darbuotojas A. Laukaitis ir ALFAS pirm. J. Jonavičius. 

Individualiai sėkmingiausiai 
pasirodė suomis M. Nykenen ir 
olandė čiuožėja Ivonne van Gen-
nip, laimėdami po t r i s aukso 
medalius ir tuo pačiu, stipriai 
išlaikydami pozicijas prieš vals
tybės tarnautojus iš Sov. Sąjun
gos ir Rytų Vokietijos. Tikro
vėje, pilna to žodžio prasme, mė
gėjų pasaulyje šiandieną niekur 
nėra, nekalbant jau apie ledo 
r i tu l in inkus , ar po varžybų 
demonstratyviai rodant slidžių 
gamyklos vardą, gaunant už tai 
gražias premijas. Deja, įteikiant 
medalus, slides laikyti rankose 
buvo draudžiama. Taip pat , 
nesimatė varžybose išdėstytų 
reklaminių skelbimų „Gorba
čiovo vodkos" ar kt . gaminių. 
Tas nesiderino su olimpine dva
sia. 

Ką sako Europa apie Calgario 
žaidynes? 

Pirmiausiai, stipriai puolama 
JAV televizija, kadangi (euro
piečių nuomone), rengėjai šoko 
pagal ABC grojamą muziką, pa
keisdami žaidynių programoje 
net nusta tytą (ir ta i iš anksto) 
varžybų laiką. Tokiu pavyzdžiu 
gali bū t i JAV ir Kanados ledo 
ritulininkų pralaimėjimai ir tuo 
pačiu, nesidomėjimas likusių 
europiečių komandų žaidimu. 
K a l b a m a , kad i š k r i t u s iš 
medalių rato Dėdės Šamo ko
manda i , ABC televizija rekla
mose prarado 30 milijonų dol. 
Toliau. Europoje šuolių t ram-
plynos yra įrengtos gražiose 
apylinkėse Obersdorf, Insbruck. 
Laht i , Garmisch, Holmenkoh-
lein ir t.t. Tas pat su rogučių 
taku. Calgario olimpiadoje t a s 
viskas vyko „p l ikame" lauke, 
pučiant stipriam vėjui, nešant į 
rogučių taką ne sniegą, bet... 
smėlį. Keistai atrodė televizijoje 
šios varžybos, vykdant jas a n t 
dirbtinio sniego ir kiek toliau 
ma tan t pageltusią žolę. Euro
piečių nuomone, šį sporto kom
pleksą greičiausiai teks nu
gr iau t i , parduodant geležies 
laužą plieno įmonei. Niekas iš 
europiečių neskris į tolimą Ka
nadą kelių dienų tarptaut inėms 
varžyboms, kadangi žymiai 
geresnes sąlygas tu r i daugelis 
Europos valstybių. 

Ką galima pasakyti apie šei
mininkus? Spaudos ir televizijos 
nuomone, kanadiečiai buvę la
bai svetingi, nuoširdūs, norė
dami savo kraštą parodyti iš 
pačios geriausios pusės. Kiek 
keistokai vokiečiams atrodė, 
kada italas, graikas, ukrainie
tis, lenkas ar kinietis pasakyda
vo „wir Kanadier — mes kana
diečiai", nežiūrint an t ledo ri
tulio žaidėjų uniformos įrašytų 
Malinovvski. Jaremčiuk, Zaleski 
a r Popleski pavardžių. 

Laukė Klevo lapo k raš tas 
vieno aukso medalio — dailia
jame čiuožime. Deja, slovakų 
kilmės B. Orsen laimėjo sidabrą 
(auksą paglemžė B. Boitano), 
tačiau visiškai net ikėtai E. 
Manley, pasiekdama sidabrą 
moterų pusėje. Čia „nukentėjo" 
f a v o r i t ė a m e r i k i e t ė Debi 
Thomas, užimdama trečią vietą. 
Europiečiai nepateisino ame
r ikietės nesportinį elgesį pr ie 
apdovanoj imo, n e p a d u o d a n t 
rankos pirmos vietos laimėtojai 
vokietei K. Witt. 

Žvilgsnis į ateitį 1992 m. 
žiemos olimpiada įvyks Prancū
zijoje, 20 tūkst . gyventojų Al-
bertville miestelyje. Ir čia varžy
bos bus išdalintos trijose vieto
vėse, tačiau nenutolus iomis 
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šimtus km, kaip Kanadoje. Vi
sos varžybos gulės gražiame 
slėnyje. Atvykusių prancūzų 
atstovų pareiškimu. 1992 m. 
žaidynės nebus taip didingos, 
ka ip Kanadoje , bet žymiai 
mažesnio maštabo, daugiau 
šeimyninio pobūdžio, grįžtant 
atgal į gamtą, prie kalnų. Pran

cūzijos vyriausybė j au užtikrino 
savo paramą, pask i rdama 5 
mili jardus frankų. 
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Tautų pažangos laidas: 

TARPUSAVIS PRIKLAUSOMUMAS 
Praėjusią savaitę šioje skiltyje 

msipažinome su nauja pop. Jo-
10 Paul iaus II-jo enciklika 
,Apie socialinius rūpesčius", 
curioje išdėstomos iš Rytų-Va-
carų konflikto išplaukiančios 
lidžiulės socialinės blogybės 
pasaulyje. 

Sekančiame to laiško sky
riuje, „Teologinis modernių pro
blemų suprat imas", yra iške
liamos dvi priešingos orienta
cijos, kurios lemia arba šių so
cialinių problemų augimą, ar
ba jų sprendimą. Pasaulis yra 
matomas sudalintas i priešin
gomis ideologijomis besiremian
čius blokus — Rytų ir Vakarų — 
su savitom imperializmo for
mom, priešiškom tarptautiniam 
solidarumui ir tarpusavio pri
klausomumo nuotaikoms. 

Jos remiasi nuotaikomis prie
šingomis Dievo valiai ir artimo 
gerovei: visa apimantis pelno 
troškimas a r ,,galios troškimas, 
kurio tikslas yra savo valią 
uždėti kitiems,... kitaip pasa
kius, susiduriame su žmonių 
nuotaikų suabsoliutinimu ir vi
somis tokio elgesio pasekmė
mis". 

Šiose imperializmo formose 
matom, jog „kai kurie spren
dimai, kurie atrodo tik eko
nominių a r politinių rūpesčių 
įtakojami, iš tikrųjų yra tikros 
stabmeldystės formos: (dievu 
yra padaromas) pinigas, ideolo
gija, (socialinė) klasė, technolo
gija". 

O žmonijos gyvenimas visų 
svarb iaus ia y r a tarpusavio 
priklausomumo („interdepen-
dence") klausimas, suvokiamas 
kaip sistema, nulemianti san
tykiavimą šių laikų pasaulyje... 
Kai toks tarpusavio priklauso
mumas yra pripažintas, jam ati
t inkamas moralinių bei socia-
inių nuotaikų atoliepis — do
rybė — yra solidarumas. 

Gi nuodėmingos struktūros 
tėra nugalimos — su Dievo 
malone — tik joms diametraliai 
priešingu atsinešimu-nuotaika: 
įsipareigojimu art imo gerovei, 
esant pasiruošus, evangelinę 
prasme, „save praras t i " artimo 
labui, vietoj jį išnaudojus... (plg. 
Mt 10:40-42; Mk 10:42-45; Lk 
22:25-27). Nuodėmingos struk
tūros bei jų iššaukiamos nuo
dėmės rad ika l ia i priešinasi 
taikai ir (tautų, žmonių) išsivys
tymui („development"), nes išsi
vystymas, kaip rašė pop. Pau
lius savoje enciklikoje, yra 
„naujasis taikos vardas". Tokiu 
būdu mūsų s iū lomas soli
darumas yra kelias tiek į taiką, 
.iek ir į išsivystymą. Pasaulio 
ta ika yra neįsivaizduojama, 
pasaulio vadams nepripažinus, 
kad (tautų) tarpusavis priklau
somumas savyje reikalauja mes
ti blokų politiką, reikalauja 
atsisakyti visų formų ekonomi
nio, karinio ar politinio impe
rializmo, ir iškeisti tarpusavį 
nepasitikėjimą į bendradar
biavimą. 

„Bažnyčia nesiūlo sprendimo 
(ekonominio) neišsivystymo pro
blemai... nes Bažnyčia nesiūlo 
ekonominių ar politinių sistemų 
ir nepalaiko vienos prieš kitą, 
atsižvelgdama tik į žmogaus 
teis ių t i nkamą gerbimą ir 
puoselėjimą, ir į tai , kad jai 
pačiai būtų duodamos sąlygos 
vykdyti savo tarnys te pasau
lyje". 

„Bažnyčios socialinis moky
mas nėra ,trečias kelias' tarp li
be ra l in io k a p i t a l i z m o ir 
marksistinio kolektyvizmo ... įr 

nėra kokia ideologija, o tikslus 
suformulavimas komplikuotos 
žmogiško būvio realybės rūpes
tingo apmąstymo... tikėjimo ir 
Bažnyčios paveldo šviesoje". 
Jos socialinio mokymo pagrindi
nis tikslas — „nurodyti krikščio
nišką elgseną. Todėl jis yra ne 
ideologijos, o teologijos srityje, 
konkrečiai, moralinės teologijos 

MICHIGANAS RUOŠIASI LB 
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srityje". 
Vienas šių mokymų yra pasi

rinkimas ypač mylėti vargs
tančius. Tai yra ypatingas sky
r imas pirmenybės vargšams, 
p rak t ikuo jan t kr ikščionišką 
mei lę , o t a m liudija visos 
Bažnyčios paveldas („tradi-
tion"). Šis pasirinkimas „liečia 
ne t ik paskiro k r ikšč ion io 
gyvenimą, siekiant sekti Kris
t aus pavyzdžiu, bet ta ip pat ir 
mūsų socialinę atsakomybę, tai
gi ir mūsų gyvenimo pobūdį bei 
sprendimus, kuriuos darome 
apie tur to panaudojimą". 

„Žemės tur ta i visų pirma y r a 
duoti visiems. Teisė į privačią 
nuosavybę yra teisėta ir būtina, 
bet nepaneigia (šio pirminio) 
principo. Privati nuosavybė iš 
tikrųjų yra laikoma visuomenės 
skoloje", taigi jos pask i r t i s 
esmėje yra visuomeninė. Taigi , 
rūpinant is vargšais, svarbu at
sižvelgti ir į tą neturto formą, 
kur i reiškiasi pagrindinėmis 
teisėmis: religinės laisvės te i se 
ir ekonominės iniciatyvos teise. 

Tarptautinė prekybos sistema 
dažnai diskriminuoja prieš besi
vystančių kraštų gamybą ir sle
gia jų žaliavų gamintojus. Pigiai 
perkami kai kurių kraštų gami
niai, kuriuose darbininkų teisės 
nėra įstatymais apsaugomos... 
yra brangiai parduodami ki
tuose kraštuose, tokį verslą 
p rak t ikuo janč ioms f i rmoms 
s tambiai pasipelnant. 

Pasaul io piniginė s i s tema 
pasižymi didžiuliu va l iu tos 
vertės bei palūkanų ratų šoki
nėjimu, dėl ko nukenčia t a rp 
t a u t i n ė s skolininkės ne tu r 
tingos valstybės. Technologijos 
mainuose neturtingieji k raš ta i 
ta ip pat dažnai nukenčia, j i ems 
parduodant pasenusią ar ne
veiksmingą technologiją. 

Tarpusavis priklausomumas 
jau yra realybė daugelyje kraš 
tų. Jo pripažinimas taip, kad jis 
galėtų veiksmingiau reikštis, 
nurodo pakaitalą per dideliam 
neturtingųjų kraštų priklau
somumui nuo turtingųjų. Ta i 
įgalintų šių kraštų vystymosi 
įgyvendinimą, ne pr ieš inant is 
kur iam nors kraštui, o a t ran
dan t ir geriausiai panaudojant 
k i e k v i e n o k r a š t o s a v i t ą 
potencialą. 

Enciklikos išvadoje pabrė
žiama, kad vien tik ekonominis 
kraštų išsivystymas žmogaus 
negali išlaisvinti; priešingai, t ik 
dar labiau žmogų pavergia. Vys
tymasis , neįjungiantis kul tū
rines, transcendentines ir reli
gines žmogaus ir visuomenės 
plotmes, ar kuris jų nepripažįs
ta ir savo tikslu jų nelaiko, 
neprives prie autentiško išsilais
vinimo. 

„Bažnyč ia re i šk ia pas i t i 
kėjimą žmogumi, nors ir žinoda
ma, kiek blogio jis gali padary
ti , nes ji gerai žino, kad žmo
guje... vienok yra pakankamai 
gerų savybių — jo esminis 
gerumas (Prd. 1:31) — nes jis y ra 
Tvėrėjo atvaizdas, perleistas 
K r i s t a u s išganingai į t aka i . 
Kiekvienas žmogus yra įparei
gotas ginti ir puoselėti žmogaus 
orumą šiame taikingame žygy
je , vykdomame t a ik ingomis 
priemonėmis, kad taikoje b ū t ų 
pas i ek t a s išsivystymas, ap
saugant ir gamtą ir mūsų pa
saulį. 

Tie, kurie dalyvaujame Eu
charistijoje, esame skatinami iš 
jos semtis jėgų sekti Kr is taus 
pavyzdžiu, a t iduodant savo 
gyvybę už savuosius. Kadangi 
Marija yra toji, kuri savo Sūnui 
pasakė „Jie nebeturi vyno" ir 
kuri Dievą garbino: „Jis nume
ta gal iūnus nuo sostų ir išaukš
t ina mažuosius; alkstančius gė
rybėmis apdovanoja, tur tuol ius 
tuščiomis paleidžia", mes jai pa
vedame savo socialines pro
blemas ir pačią t a rp tau t inę 
krizę. Šia malda Šv. Tėvas baigė 
šią encikliką. • 

Šįmet iš Michigano apygardos 
į LB t a rybą kand ida tuo ja 
a š t u o n i a s m e n y s : B i ru tė 
Bublienė, Gražina Kamantie-
nė, dr. Romualdas Kriaučiū
nas , Vytautas Kutkus, Vytas 
Petrulis , Alg is Rugienius, 
Jan ina Udrienė ir J o n a s Ur
bonas. Keturi iš jų bus išrinkti. 
Norėdama balsuotojus artimiau 
su jais supažindinti, kreipiausi 
su keletu klausimų. Seka iki 
nustatyto termino gauti atsaky
mai. 

— Kodėl nutarėte kandida
tuoti į LB tarybą? 

— Birutė Bublienė (B.B.): 
Noriu prisidėti ir konkrečiai 
įsijungti į JAV LB politinę ir 
v isuomeninę veiklą, 

GRAŽINA 
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kultūrinę gerovę. 
— Kokios yra dvi ar trys 

didžiausios problemos, ku
rias LB turi išspręsti kitos 
kadencijos laikotarpyje? 

— B.B. Praėjusios kadencijos 
laikotarpyje LB turėjo daug rū
pesčių šiose srityse: tariamų 
karo nusikaltėlių problemos, 
laisvinimo politikos apžvalga, 
ryšiai su pavergta tauta, li
tuanistinis švietimas. Šios pro
blemos liko galutinai neišspręs
tos ir liks ki ta i kadencijai. 

— G.K. LB krašto valdybos ir 
centrinių institucijų ryšiai su 

kurios LB apylinkėmis, bendradarbia-
rupesciai mus 
lietuvius liečia. 

— G r a ž i n a K a m a n t i e n ė 
(G.K.): Dėl kelių priežasčių. Pir
ma, kad mūsų maža Grand 
Rapids apylinkė būtų tiesiogiai 
atstovaujama LB taryboje, nes 
ir ji yra dalis Michigano apygar
dos; a n t r a , kad m a n rūpi 
Bendruomenės reikalai ir noriu 
savo dalyvavimu prie jos darbų 
aktyviai prisidėti. 

— Romualdas Kriaučiūnas 
(R.K.): Vadovaujant bene jau
niausiai LB apylinkei, yra pro
ga įsitraukti ir į centrinį LB 
sprendžiamąjį organą — tarybą. 
Savotiškai įdomu dalyvaut i 
r i nk imuose , k u r y r a real i 
galimybė būti neišrinktam. Lie
tuviškoje veikloje šiais laikais 
tai tikrai sveikintinas reiškinys, 
kad dar yra progų dalyvauti 
t ikrai demokratiniame procese. 

— Vytas Petrulis (V.P.): Tu 
rėdamas patirt ies iš praeitų 
dviejų LB tarybos kadencijų ir 
aktyviai dalyvaudamas Detroi
to lietuvių veikloje, jaučiu, kad 
mano patir t is ateinančioje LB 
Taryboje b ū t ų n a u d i n g a 
lietuvių visuomenei. 

— Algis Rugienius (A.R.): 
J a u visa eilė metų esu JAV LB 
tarybos na rys , an t rą kar tą 
prezidiumo pirmininkas. Galvo
ju, kad savo patirtimi galiu pasi-
d a l i n t i su j a u n e s n i a i s i a i s 
tarybos nariais , kaip anksčiau 
dalindavosi su mumis vyres
nieji. 

visus išeivijos vimo stoka tarp bendruomeni
nių institucijų ir silpnoka LB 
politinė arba „lobbying" veikla. 

- R.K. 
pačiai LB 

Pirmiausia reikia 
užsitikrinti ateitį. 

Žodžiu, norint nenorint reikia 
sąmoningai ir apčiuopamai 
kreipti dėmesį į jaunimą — 
organizaci jas , m o k y k l a s , 
stovyklas, spaudą. Lituanistinių 
mokyklų padėtis labai liūdna. 
Reikia masinio vajaus — per 
a smen i škus k o n t a k t u s — 
susigrąžinti vaikus ir jaunuo
lius į lituanistines mokyklas, 
kur jiems pat raukl iu būdu 
ir lietuvių kalba būtų ugdomas 
tautinis sąmoningumas. 

— V.P. Neišspręstas infor
macijos centro klausimas ir 
greitesnis reagavimas į Lie-

•tuvoje vykstančius pasireiš
kimus. Jaunosios kartos lietu
viškumo problema. Finansinių 
išteklių pozityvesnis panau
dojimas. 

— A.R. JAV Lietuvių Bend
ruomenė dirba a š t u o n i o s e 
srityse, globoja ir vadovauja 
visai eilei kitų institucijų. Visos 
šios sritys yra itin svarbios ir 
sesijose visoms yra skiriamas 
vienodas dėmesys. Kiekvienoje 
iš jų reikalų netrūksta. 

— J.U. Problemų netrūksta, 
tačiau sunku trumpai visas 
suminėti, tad pabrėšiu kelias. 
P i r m i a u s i a , vis d i d ė j a n t i s 
skaičius, ypač iš jaunesnės kar
tos, atkrentančių iš lietuviškos 

— Jan ina Udrienė (J.U.): veiklos bei lietuviško gyvenimo. 
Eilę metų aktyviai dalyvavau Antra, apatijos epidemija. Pasi-
Detroito lietuviškoje veikloje, 
e i d a m a p a r e i g a s įva i r iose 
valdybose. Dabar jaučiu, kad 
p r i b r e n d a u p a s i d a r b u o t i 
aukštesnėje plotmėje, t.y. LB 
taryboje, kur uždaviniai pla
t e s n i , a p i m a n t y s išeivijos 
lietuvių tau t inę , socialinę ir 

gendama Lietuvos disidentų rė
mimo, senstantiems paramos. 

— Kokius būdus ar priemo
n e s s i ū l y t u m e s u m i n ė t ų 
problemų sprendimui? 

— B.B. Sunku į šį klausimą 
trumpai atsakyti. Kiekvienos 
problemos sprendimas reika

lauja kitokių priemonių. Turbūt 
svarb iaus ia į t r auk t i išeivijos 
l ietuvių j a u n i m ą į sąmoningą 
veiklą L ie tuvos labui , supa
žindinti juos su mūsų rūpesčiais 
ir į t r a u k t i į konkreč ius darbus . 
Būtent užmegzti ryšius su vieti
niais pol i t in ia is vienetais , išaiš
k i n a n t m ū s ų padėtį ; rašy t i 
la iškus sena tor iams; reikšt is 
amerikiečių spaudoje ir t . t . 

— G . K . V i e n a , tai sus t ipr in t i 
ryš ius t a r p LB kraš to valdybos 
ir v isų apy l ink ių ne t ik aplink
raščiais , bet i r a smeni ška i s ap
s i l a n k y m a i s . R e i k i a d a u g 
d i d e s n į d ė m e s į k r e i p t i į 
m a ž e s n e s L B a p y l i n k e s jų 
st iprinimui. Ant ra , išrinkti gerą 
LB k r a š t o va ldybą , k u r i a i 
rūpė tų a r t i m e s n i s ir nuoši rdus 
b e n d r a d a r b i a v i m a s t a r p LB 
ins t i tuc i jų i r p a r a m a vieni 
k i t iems. Trečia , sus t ipr in t i LB 
„lobbying" veiklą Washingtone, 
ypač OSI atžvi lgiu, daug iau re
mian t j a u n i m o ir ki tų vienetų 
darbus . 

— R .K . Re ik ia pakel t i litua
nist inių mokyklų pa t rauk lumą 
tiek va ikams f t i ek ir jų tėvams. 
Mažai k a s v a i k u s veža į litua
nis t inę mokyklą iš pareigos a r 
į s i t ik inimo. Siūlyčiau sudaryt i 
komisiją, į ku r i ą įeitų pedago
gai, psichologai , prekybos ir 
r ek lamos special istai , muzikos 
bei m e n o a ts tovai . Jos užduotis 
bū tų m e t ų bėgyje pa ruoš t i 
planą, kurį įvykdžius p r i t rūk tų 
vietų mūsų šeš tad ieninėse mo
k y k l o s e . R e i k i a i š m o k t i 
s ė k m i n g a i k o n k u r u o t i su 
ap l inka . 

— V . P . Staigiai besikeičiantys 
įvykiai Lietuvoje re ika lau ja 
greitos reakcijos ir informacijos 
vaka rų pasaulyje. Je i nesuge
bame pa tys dirbti , r e m k i m e 
puikia i veikiant į Lietuvių In
formacijos centrą ne t ik žodžiais, 
bet p in igais ir darbais . Nusto
kime vis a tga iv in t i J a u n i m o 
sąjungą, bet veikime per ilgai 
egzistuojančias j aun imo organi
zacijas, ieškodami kel ių kaip 
joms padėti ir į t raukt i į LB 
veiklą. Vengti abejotinos vertės 
projektų ir nea išk ių sutarč ių , 
ypa t inga i , k u r i e yra vykdomi 
asmenin ių ambicijų t iks la i s ir 
dupl ikuojami su pas iek imais 
Lietuvoje. (L i tuan is t ikos ka
t ed ra Chicagoje vs. l i tuanist i 
nės studijos Vi ln iaus univer
sitete). 

— A . R . Sesijose ieškome idėjų 
tol imesnei LB veiklai vystyti . 
Tuo t iks lu padarome nutar i 
mus , k u r i u o s vykdo k ra š to 
valdyba. K a r t a i s t a ryba pasiūlo 

konkrečius būdus, o ka r t a i s jų 
ieško pa t i krašto valdyba, pasi
tarusi su įvairiais specialistais. 
Šakota Lietuvių Bendruomenės 
ve ik l a p a r e i k a l a u j a d a u g 
s k i r t i n g ų b ū d ų p r o b l e m ų 
sprendimui . 

— J . U . Efektingas Lietuvos 
disidentų rėmimas per konkre
čią, kruopščiai išplanuotą politi
nę akciją. Lietuviškumo proble
mai nėra lengvo sprendimo. Gal 
giliau panagr inė t i ir suras t i 
naujesnių priemonių sustiprin
ti Jaun imo sąjungos veiklą, kad 
jos misija būtų svarbi, a iški ir 
p a t r a u k l i . L a b a i s v a r b u 
išugdyti stiprių, drovių jaunimo 
vadų, k u r i e mokėtų paveikt i 
l ikusiuosius. Socialinė p a r a m a 
senstant iems, ypač tiems, kurie 
neturi šeimos užnugario. Chi-
cagos „Seklyčia" geras pavyzdys 
kitoms kolonijoms. Daugiau 
pabrėžti šviesius mūsų pasie
kimus. Dažniau pasikalbėti su 
neseniai iš Lietuvos atvykusiais 
ir pasiklausyti, kaip jie nustebę, 
patyrę mūsų pasiekimus išeivi
jos sąlygose. 

— J e i g u būtumėte išrinkta-
as, kaip panaudotumėte savo 
t u r i m a s kval i f ikaci jas LB 
tarybos darbuose? 

— B.B. Tikrai stengčiausi pri
sidėti p r i e darbo, kad l i tuanis
tinėse mokyklose išsilaikytų 
reikiama kokybė, o ne tik moki
nių kiekybė. Praeityje esu prisi
dėjusi pr ie įvairių vadovėlių pa
ruošimų, taigi norėčiau rūpintis 
tokios medžiagos paruošimu, 
kad mokyklos būtų patraukles
nės, bei supažindinti mokinius 
su dabar t inės Lietuvos padė
timi, su jos gyventojais ir jų 
gyvenimu. Geriau pažindami 
Lietuvą, geriau pažins ir save 
bei t iksl iau supras, kaip gal ima 
padėti paverg ta i t au ta i . Tą 
dvasią įgavę prisidės ir pr ie lie
tuviškos veiklos. 
— G.K. Tarybos sesijose da
lyvaudama galėčiau supažindin
ti ki tus tarybos narius, ypač iš 
didmiesčių, apie mažesnių LB 
apylinkių problemas ir jų rei
kalus, ieškočiau tinkamu kandi
datų į LB kraš to valdybą ir 
remčiau politinės srities darbus. 

— R.K. Esu buvęs įvairiose 
a m e r i k i e č i ų bei l i e t u v i ų 
tarybose pirmininko ar kitose 
pareigose. Turiu kantrybės bei 
konkrečių minčių, kurios daž
niausia yra prakt i škos , pa
trauklios ir įgyvendinamos. Tuo 
pačiu nemėgstu posėdžių, kur 
pilstoma iš tuščio į kiaurią ir 
filosofuojama be sprendimų. 

— V . P . Užauginus t r i s lie
tuviškai kalbančius sūnus, šei
moje t u r i n t dvi lietuvaites mar
čias, gera i suprantu jaunosios 
k a r t o s rūpesč ius . I l g a m e t ė 
veikla Lietuvių Bendruomenėje. 

lietuviškoje parapijoje bei pro
fesiniame gyven ime teikia 
blaivią pažiūrą į išeivijos ir 
pavergtos Lietuvos problemas. 

— A.R. Jei ir toliau būsiu per
r inktas į JAV LB XII tarybą, 
manau, kad galėsiu vienoje iš 
tarybos komisijų įnešti naujų 
pasiūlymų. Man visuomet ar
t imi organizaciniai reikalai ir 
galvoju, kad jau pa ts metas 
įsteigti organizaciniams reika
lams tarybą, kuri išvystytų 
glaudesnį ryšį su apylinkėmis, 
suras tų t i n k a m e s n i ų būdų 
jungt i įvairių įsitikinimų lie
tuvius, senuosius ir naujuosius 
ateivius 

J .U . Lokalinė veikla davė 
man daug patirt ies visuomeni
niame darbe. Iš profesijos esu 
matematikos pedagogė ir tai 
padeda man veikloje identifi
k u o t i problemą i r ieškoti 
konkretaus sprendimo. Sugebu 
orientuotis pagrindiniuose lie
tuviškuose veiklos reikaluose ir 
bandau neįsivelti į nereikšmi
n i u s . Turiu daug patir t ies 
organizacinėje plotmėje ir gan 
gerai pažįstu jaunimą. 
Ką dar norėtumėte balsuoto
j a m s pasakyti? 

— B.B. Siekimas Lietuvai 
laisvės ir nepriklausomybės 
turėtų reikštis ne t ik politinėje 
veikloje, bet ir lituanistiniame 
švietime bei plačioje kultūrinėje 
veikloje. L i t u a n i s t i n ė s e 
mokyklose turi būti kreipiamas 
didesnis dėmesys į lietuvio 
sąmones ugdymą ir pavergtos 
Lietuvos krašto reikalus. 

— G.K. Bendruomenėje daly
vauju jau seniai, d i rbu apylin
kės valdyboje ir esu dabartinės 
LB tarybos narė. Į bendruome
ninį darbą žiūriu r imtai ir atsa-
komingai, nes mes, Amerikos 
lietuviai, turime savo tarpe būti 
stiprūs, kad daugiau padėtume 
tautiečiams Lietuvoje, jų kovo
je už laisvę. 

— R.K. Į savo kandidatūrą 
žiūriu rimtai. I LB žiūriu pagar
biai ir pozityviai. Skat inu visus 
gausiai rinkimuose dalyvauti ir 
balsuoti pagal savo skonį ir 
nuožiūrą. 

— V.P. Kviečiu ir raginu 
visus tautiečius kuo gausiau 
dalyvauti LB rinkimuose ir, 
naudojant demokrat inius prin
cipus, išreikšti lietuvių visuom-
menės valią išeivijoje. Aš tikiu, 
k a d tik LB ga l i p ra tęs t i 
lietuvišką veiklą išeivijoje ir 
atlikti taip reikalingą pagalbą 
pavergtai Lietuvai šiais „at
virumo" ir „persitvarkymo" 
laikais. 

— A.R. Balsuotojų norisi pap
rašyti, kad kuo gausiausiai 
da lyvau tų šių 1988 metų 
balandžio 10-17 dienomis rinki-

(Nukelta i 5 psl.) 

DANGORAIŽIO ŠEŠĖLIS 
P. MELNIKAS 

Romanas 
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Turbūt visos moterys tokios. Jis jas mylėjo ir 

neapkentė kar tu : jos tokios kantrios, kad tave net siu
tas ima, tokios teisios ir pasiruošusios tave bausti, kad 
reikia nuo jų slėptis ir apgaulėm, klasta užsiimti. 
Kitaip prarys tave ar po sijonu nuo pasaulio paslėps. 

J is pasipurtė. 
Nuėjo į saloną, įjungė televiziją ir pasinėrė į j am 

geriau suprantamą vyrišką sporto pasaulį, kuriame 
stiprūs vyrai dominuoja. Kaip kokie jaučiai ekrane jie 
stumdėsi ir krito vienas ant kito. Išplėšę kamuolį bėgo, 
nešdamiesi jį kaip urviniai žmonės moterį ir saugojosi, 
kad to laimikio niekas neatimtų. 

Išsišiepęs Devinskis šitaip užsimiršdavo. Jei kam 
nors šiame sporte pasisekdavo, tai jis net pašokdavo 
ir šūktelėdavo. Ypač tada, kai ekrane žaidėjai t a rp 
savęs ir su teisėju susipešdavo. 

XXV 

Nežinia kas pirmas davė baigties ženklą0 Prie 
Grand pastato artėjančių griovimo mašinų ūžimas? 
Senų pastatų griuvimas? Plytų krūsnys, gatvėse 
juoduoją laužai ar Devinskio dygūs keiksnojimai kuo 
greičiau dangoraižį užbaigti? 

— Koordinacijos! — jis šaukė. 
Dieglys jau narstė Dobilo pirštus braižant ir kojos 

pavargo lakstant pas elektrikus ir pas statybos inžinie
rių. Tie velniai savo riebius užpakalius nuo kėdžių retai 

pakelia — arch i tek ta i į d ieną ka ip šunys j i ems mara
toną subėgioja. 

Štai atrodo, kad v i skas brėžiniuose ir fabrikuose 
kalamų pastato dalių deta lėse j a u sue ina . Bet t i k 
patikrink! Mechanikų brėžiniai nesiderina, „meluoja". 
Klausi: kodėl? I r leki, p r i e š mechan ikus stoviniuoji — 
kėdės net nepasiūlo pr isės t i , kad kojas k iek ištiestų. 

Taip Dobilas tampės i gan ilgą laiką ir daug k a s 
apsitvarkė. Po to Devinskis jam d a r pakišo iš centro 
atsiųstą mažo banko brėžinių pluoštelį užbaigimui. T a s 
gerai, galvojo j i s , a t rodė, kad bus daug iau tokių, o gal 
net didesnių d a r b ų ? 

Bet apsiriko. 
Net nepajuto, ka ip v ienas po k i to mechanika i i r 

architektai Devinskio buvo šauk iami į kabinetą . K a s 
dedasi? Šiandien? Ir t a ip staiga! Nuėjo ten ir s tatybos 
inžinierius, i š raudęs i šn i ro ir Va ino — cen t r e Whi te 
bendrovė tu rbū t jo j au nenorėjo. 

Tai siuto sen is . 
— Taip ilgai dirbau, suprojektavau dangoraižį ben

drovei — ir štai tau. . . — skundės i v ienak i s suomis, pa
kuodamas knygas ir į r ank ius , k u r i e m s r e ikės gal n e t 
vežimo. 

I „šešioliktą a u k š t ą " jo nepaskyrė , žmogus bus p e r 
senas kito da rbo gav imui ir pe r j a u n a s socialinei 
valdžios pensijai — t u r ė s p r a s t u m t i tą laiką k a i p 
išmano. 

— Gal tu čia liksi? — kreipėsi i Dobilą. 
— Kol kas turbūt... Nepavydėk . 
Kitą dieną gr iovimo maš inoms lauke vis ūžiant . 

Dobilas baigė banke l io brėžinius ir juos nunešė De-
vinskiui. Tas žvilgterėjo, pava r t ė ir pakė lė akis į 
Dobilą. 

— Dėkoju. Gera i . Daug iau ne tu r iu ką duoti, — 
pasakė Devinskis, lyg paprasč iaus ią dalyką. 

Dobilas d a r stovėjo kaip stulpas, į kurį trenkė 
perkūnas . 

Kiek kar tų jam tai buvo atsitikę Amerikoj, bet 
kiekvieną kartą tai buvo lyg kažkas naujo ir begaliniai 
skaudaus. Šio momento dažnai teko ilgą laiką laukti. 
Zinai, kad tau t a s atsi t iks. Lauki, dar gali kentėti , nes 
atleidžiami ki t i , atrodo, kad tavęs tai neliečia. 

Bet dabar, kai palietė, trūko net oro. 
Visi savigynos įrengimai kūne lyg sustojo. Jautė 

karščio ir t u rbū t kraujo siūbtelėjimą į galvą. Rankos 
ir kojos pasidarė silpnos. Kažkas tukseno lyg plaktuku 
galvoje, o viduriuose... lyg kas būtų su balkiu tvojęs. 

Atrodė, lyg visas kūnas dar kaupė savo paskutines 
apsigynimo jėgas . Tačiau iš lėto turėjo pripažinti, kad 
prieš didesnę jėgą y ra per silpnas. Akys pradėjo 
mirkčioti, ausyse lyg suzvimbė šimtai spiegiančių si
renų ir burna, sukepusi ir nepavaldi, ta rs i išdžiūvo. 

Net rankų nežinojo kur dėti. Jos tirtėjo. Dobilas jas 
sukryžiavo. Suprakai tavę jo pirštai spaudė vienas kitą. 
Tada atplėšė juos ir viena ranka perbėgo karštu skruos
tu, t ik r indamas veidą. Mėgino šyptelėti, bet nieko iš 
to neišėjo. 

Šypsnis t apo grimasa. 
Kodėl? Kodėl kiekvieną kartą tas pats atoveiksmis? 

Lyg būčiau pasmerk tas miriop! Juk ta ip nėra! Bet 
lygiai taip pat kiekvieną kartą ka ip bailys ar žioplas 
susijaudinu. Kodėl? Tarsi man motina sakytų, kad dau
giau nemyli ir manęs nenori - turiu išeiti išjos namų. 

Tai tik bendrove šal ina mane. Ji nė ra motina nė 
vienam, nors drebėjau ir dirbau jai kūnu , protu ir 
dvasia dienas ir nakt is . Gavau atlyginimą ir dabar 
reikia kraustyt is lauk. Manęs čia daugiau nebereikia, 
nežiūrint, kad kažkokią mano pastangų ir architektū
ros meilės dalį čia paliksiu. 

' B u s daugiau) 
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BfciVliAfliSii 
RINKIMŲ Į JAV LB XII-JĄ 

TARYBA OHIO 
APYGARDOS KOMISIJA 

Rinkimuose į JAV Lietuvių 
Bendruomenės XII-ąją Tarybą 
1988 m. balandžio 9-17 dienomis 
Ohio apygardoje kandidatuoja 
šie asmenys: 

1. ARDYS, Juozas, 65 m., 
elektros inžinierius, buv. JAV 
LB tarybos narys, visuomeni
ninkas, 

2. ARDYTĖ. Rėdą, 29 m., tar
nautoja, JAV LB tarybos narė, 

3. BIELIAUSKAS, Vytautas, 
67 m., profesorius-psichologas, 
JAV LB tarybos narys, 

4. BUBLYS, Romualdas, 49 
m., administratorius, JAV LB 
tarybos ir Garbės teismo narys, 

5. KUDUKIS, Raimundas, 48 
m., inžinierius, administra
torius. PLB vicepirmininkas, 
JAV LB tarybos ir Garbės 
teismo narys, 

6. LENKAUSKIENĖ, Milda, 
54 m., visuomenininke, ilga
metė PLB valdybos narė-vice-
pirmininkė, Pasaulio Lietuvių 
IV kultūros kongreso rengimo 
pirm., Lietuvių Fondo tarybos 
narė, 

7. STANKUS, Viktoras, 44 
m., odontologas, JAV LB ta
rybos ir JAV LB Krašto valdy
bos narys. 

JAV LB Ohio apygardos 
komisija 

„TAUPA" LIETUVIŲ 
GEROVĖS TARNYBOJE 

Lietuvių kredito kooperatyvo 
„Taupos" nar ia i savo me
tiniame susirinkime, įvyku
siame vasario 28 d. Dievo Mo
tinos parapijos svetainėje, galėjo 
pasidžiaugti stipriai augančia 
finansine institucija. Faktai ir 
skaičiai yra pa t ik imiaus i 
liudininkai. 

„Taupa" Ohio valstybės čar-
terį gavo tiktai prieš trejus su 
puse metų, 1984 birželio 21 d. 
Kooperatyvo aktyvai praėjusių 
metų gale pasiekė 4.7 mil. dol., 
per paskutinius metus paaugęs 
net 7 4 ^ , o narių skaičius 
ūgtelėjo iki 570. Bruto pelno 
per praėjusius metus padaryta 
313,000 dol. ir pa lūkanų 
išmokėta 220.838 dol. Per visą 
laiką nuo įsikūrimo, taupy-
tojams išmokėta 390,000 dol. 
Dividendai už santaupas yra 
aukštesni negu kituose ban
kuose ar taupymo įstaigose. 
Paskolos taip pat duodamos 
žemesniu procentu, negu kitose 
tos rūšies institucijose. Visos 
sąskaitos apdraustos Fede
ralinės valdžios agentūroje iki 
100,000 dol. 85% visų paskolų 
yra išduota nekilnojamo turto ir 
Home Eąuity paskoloms. Ko
operatyvo rezervo kapitalas pa
didintas iki 60.000 dol. 

Čia atliekamos beveik visos 
bankinės operacijos: taupymo 
sąskaitos. ERA, čekių sąskaitos, 
pensijų čekių s-tos bei paskolos 
asmeniniams reikalams, auto
mobilių, namų pirkimui, namų 
pataisymui ir t.t. Parduoda pini
gines perlaidas, kelionių čekius, 
čia galima apmokėti telefono, 
elektros, šildymo bei vandens 
sąskaitas. Šie patarnavimai na
riams duodami nemokamai. 

Kooperatyvas patarnauja sa
vo nariams Buckeye Golden 
card gavimo reikalu, čia galima 
gauti formas, norint savo 
artimuosius išsikviesti iš ok. 
Lietuvos. Atliekami notariniai 
patarnavimai. Žodžiu, atlik
dama tiesiogines banko opera
cijas bei įvairias paslaugas, 
..TauDa" isiiuntria i socialinės 

lietuvių gerovės augimą. „Mūsų 
tikslas — ne pelnas, bet sąži
ningas patarnavimas" — skel
bia kooperatyvo moto. 

„Taupa" yra vienintelis lie
tuvių kredito kooperatyvas tarp 
988 Ohio kredito kooperatyvų, 
kurie turi 2,250,000 narių ir ku
rių aktyvas siekia šešis bilijonus 
dolerių. Čia įdomu pažymėti, 
kad 685 Ohio kooperatyvai yra 
mažesni už „Taupą". Tiktai 13 
kooperatyvų aktyvai siekia per 
50 mil. dol. Ir Robert Johnson, 
Ohio kredito unijų lygos at
stovas, dalyvavęs susirinkime, 
pasidžiaugė šio kooperatyvo 
rekordinu augimu tiek narių, 
aktyvo, tiek paskolų atžvilgiu, 
o vedėjas, direktorius Vytautas 
Staškus, savo apžvalginiame 
metiniame nariams pranešime 
optimistiškai pranašavo, kad 
„Taupa", tarnaudama savo na
rių gerovei, įkops į aukščiausią 
Ohio kredito kooperatyvų kate
goriją. V. Staškus, kaip žinoma, 
yra vienas iš pagrindinių šio 
kooperatyvo iniciatorių. Jis 
na r ių sus i r ink ime dėkojo 
„Draugui", „Dirvai", kleb. G. 
Kijauskui, „Mūsų žingsniams", 
„Tėvynės garsams", direk
toriams, tarnautojams už talką 
kooperatyvo pasisekimui ir pa
sigėrėtinam progresui. 

Susirinkime buvo perrinkti 
du valdybos nariai, kurių trijų 
metų kadencija buvo pasibai
gusi — Vytautas Staškus ir Vin
cas Urbaitis. Valdybą sudaro 
septyni nariai: V. Staškus, dr. 
V. Maurutis, Algis Rukšėnas, 
Dana Ramonis, Balys Steponis, 
adv. Egidijus Marcinkevičius ir 
Vincas Urbaitis. 

Metiniame susirinkime pr. 
metų protokolą perskaitė Balys 
Steponis, priežiūros komisijos 
aktą Rima Apanavičiūtė, kredi
to komiteto darbų apžvalgą pa
darė R. Hallal. 

„Taupa" yra įsikūrusi nuosa-
vuose namuose, 767 E. 185 
Street, kur be patogių koopera
tyvo patalpų, yra išnuomotos 
patalpos gydytojo kabinetui, 
kuris padengia visas namo išlai
das ir dar lieka arti 2,000 dol. 
pelno metams. 

Didžiausias kooperatyvo išlai
dų pozicijas sudaro atlyginimai 
(32,000 dol.), operatyvinės 
išlaidos, tarnautojų apdrauda, 
reklama ir aukos, namo bei in
ventoriaus amortizacija ir t.t. 
Visa tai sudarė praėjusiais 
metais 75,189 dol. Koopera
tyvas savo auka ir parama 
a t e ina pagalbon ir kitoms 
lietuviškoms organizacijoms bei 
institucijoms. Šioje išlaidų pozi
cijoje (3,481 dol.) įskaitoma 
didžiausia parama Šv. Kazi
miero lituanistinei mokyklai — 
1,000 dol. ir kitoms organiza
cijoms skelbimų ar aukų for
moje jų kultūrinių renginių pro
gomis. Kooperatyvo tūkstantinė 

„Taupos" kredito kooperatyvas įteikia tūkstantinę Clevelando Šv. Kazimiero 
lituanistinei mokyklai. Iš kairės: Dana Ramonienė, iždininkė, Vytautas A. 
Staškus. pirmininkas, Romas Apanavičius, mokyklos vedėjas ir Kęstutis 
Civinskas, tėvų komiteto pirmininkas. N u Q t r ^ Bacevičiaus 

įteikta lituanistinės mokyklos 
vedėjui Romui Apanavičiui. 
Mokslo metų pradžioje „Taupa" 
padovanojo mokiniams rašymo 
priemonių. 

„Taupoje" pilną laiką dirba 
vedėjas V. Staškus ir Aleksas 
Spirikaitis ir nepilną — Rima 
Nasvytienė, Nijolė Rukšėnienė 
ir Gražina Varnelienė. Darbo 
valandos antradieniais, trečia
dieniais, ketvirtadieniais ir šeš
tadieniais nuo 9 vai. r. iki 4 vai. 
p.p., penktadieniais nuo 9 iki 6 
vai. vak. Sekmadieniais „Tau
pos" skyrius Dievo Motinos pa
rapijoje atidarąs nuo 11 iki 12 
vai. dieną. 

Susirinkime, kurį sklandžiai 
vedė pats kooperatyvo vedėjas ir 
užtruko t iktai 45 minutes, iš 
narių buvo pageidavimas, kad 
apyskaitos būtų atspaus
dinamos ir lietuvių kalba ir na
riai gautų kredito kooperatyvų 
įstatus. 

Prieš susirinkimą „Taupa" 
suruošė pietus, kurių 411 dol. 
pelnas paskirtas Dievo Motinos 
parapijai už leidimą naudotis jos 
patalpomis ir kitus patarnavi
mus- V. Rociūnas 

PARAMA KENČIANČIAI 
BAŽNYČIAI 

Lietuvos kenčiančioji Baž
nyčia kreipiasi į visus nuo
širdžiai suprantančius paverg
tos Lietuvos katalikų bažnyčių 
padėtį, prašydama paramos, 
kad galėtų tęsti religinį ir tau
tinį darbą. Jei ir Katalikų 
Bažnyčios veikla Lietuvoje bus 
visokių potvarkių bei priespau
dos dar labiau susilpninta, ta i 
sąžinės bei tautinės laisvės pra
giedrulių viltys dar sumažės. 
Būkime, kaip ir anksčiau, tos 
vilties bičiuliški gaivintojai. Iš
girskime jų balsą! 

1987 metais Clevelando ir 
apylinkių l ietuviai š iam 
kilniam reikalui suaukojo 
12,734.56 dol. Šiais metais aukų 
rinkimo vajus pradedamas kovo 
20 d. abiejose lietuvių 
bažnyčiose. Aukas galima siųs
ti ir paštu: Lithuanian Catholic 
Religious Aid, c/o Mrs. O. Žilins
kas, 1840 Caronia Drive, Lyn-
hurst, Ohio, 44124. Aukos 
atleidžiamos nuo federalinių 
mokesčių. 

L.K. religinės šalpos komitetą 
Clevelande globoja kun . 
Gediminas Kijauskas, S.J., ir 
kun. Juozas Bacevičius, o komi
tetą sudaro: Leonas Keženius, 
Zenonas Obelenis, Henrikas 
Stasas. Antanas Styra, Irena 
Sušinskienė ir Ona Žilinskienė. 

SOL. RASA BOBELYTĖ 
„GINTARO" 

VAKARONĖJE 

Lietuvių namų „Gintaro" res
toranas kovo 19. juozapinių pro
ga ruošia balių-vakaronę, kurio
je meninę programą atliks voka
linis vienetas „Uždainuokim", 
vad. Algirdo Bielskaus, ir solis
tė viešnia iš New Yorko Rasa 
Bobelytė-Britain. Akompania
torė Danutė Liaubienė. 

Rasa Bobelytė, dažna voka
linio vieneto solistė, yra Nevv 
Yorko WLTW radijo stoties 
žinių pranešėja ir redaktorė. 
Laikas nuo laiko ji pasirodo ir 
televizijos programose. Pianistė 
Danutė Liaubienė, „Uždai
nuokim" akompaniatorė, dėsto 
pianiną Akrono valstybiniame 
universitete. 

įsijungus bosui-baritonui 
Simui Kijauskui, „Uždainuo-

STAN BALZEKAS, Ltd. 
PONTIAC — SAAB 

6621 W. OGDEN, BERVVYN 
312-788-5700 

SAABS 
FOR 

SAAB 900 

SAAB 9000 
The most intelligent cars ever built. 

kim" vienetą dabar sudaro 10 
balsingų jaunų dainininkų. 

Kadangi „Gintaro" patalpos 
gali priimti svečių tiktai per 70, 
rengėjai prašo iš anksto rezer
vuoti vietas, tel. 531-2131. Kai
na asmeniui 20 dol. 

RELIGINIS KONCERTAS 
IR REKOLEKCIJOS 

Didžiosios savaitės pirma
dienį, antradienį ir trečiadienį, 
kovo 28-30 dienomis, Dievo Mo
tinos šventovėje kun. dr. Valde
maras Cukuras, iš Putnamo, 
praves trijų dienų rekolekcijas. 

Verbų sekmadienį, kovo 27 d. 
parapija rengia religinį kon
certą, kurio programoje Balio 
Gaidžiūno poetinis kūrinys 
„Septyni paskutiniai Kristaus 
žodžiai lietuvio maldose", so
listė mezosopranas Aldona 
Stempužienė ir sol. sopranas 
Jennifer Cochran atliks Gio-
vanni Batistą Pergolesi iš
traukas iš „Sabat Mater" ir 
LTM Čiurlionio ansamblis, 
vadovaujamas muz. dr. Bro
niaus Kazėno. 

Su šiuo koncertu bus užbaig
ti ir Lietuvos krikščionybės 600 
metų sukakties minėjimai 
Clevelande. 

RAMA BUBLYTĖ 
Vienerius metus lankiusi 

Vasario 16-sios gimnaziją ir 
gerai išmokusi vokiečių kalbą, 
gavo stipendiją ir 8-nioms 
savaitėms buvo išsiųsta į Cin-
cinnati specialius kursus. Ši 
gabiųjų mokinių grupė šią 
vasarą išvyksta Vokietijon 
studijoms ir Europos pažinimui. 

CLASSIFIED GUIDE 

^ ^ 

P A D Ė K A 
Čikagos Lietuvių Taryba nuoširdžiai dėkoja 

asmenims padėjusiems suruošti iškilmingą Lietuvos 
Nepriklausomybės Atstatymo 70-tosios Sukakties 
minėjmą š.m. vasario mėn. 13 ir 14 d.: 

Aukštesniosios Lit. mokyklos direktoriui J. Masilio-
niui ir jo mokiniams už apeigas prie paminklo žuvusiems 
už Lietuvos laisvę bei jūrų šauliams, J. Janušauskui ir 
M. Zinkui, pakėlusiems JAV ir Lietuvos vėliavas vasario 
13 d. Jaunimo centro sodelyje. 

Didelė padėka priklauso Vytauto Didž. Šaulių 
rinktinei, jos vadams bei kitiems uniformuotiems 
šauliams ir šaulėms dalyvavusiems vėliavų pakėlime 
vasario 14 d. Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčios aikštėje. 

Dėkojame kan. V. Zakarauskui už iškilmingas šv. 
Mišias ir pamokslą Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje; 
taip pat dirigentui A. Linui ir jo vadovaujamam chorui, 
varg. K. Skaisgiriui ir solistui V. Momkui už puikų 
giedojimą pamaldų metu. 

Dėkojame kun. Hansui Dumpiui ir kun. J. Juo-
zupaičiui už pamaldas lietuvių evangelikų bažnyčiose. 

Padėka organizacijų pirmininkams atsiuntusiems 
vėliavas į Marijos Aukšt. mokyklos auditorijoje įvykusią 
akademiją ir Don Varno posto vadovui pravedusiam 
vėliavų paradą. 

Dėkojame solistei Audronei Gaižiūnienei, giedojusiai 
JAV ir Lietuvos himnus ir akompaniatoriui, muz. Da
riui Polikaičiui. 

Dėkojame kun. F. Kireiliui už invokaciją, o Sauliui 
Eidukui skaičiusiam Nepriklausomybės paskelbimo 
aktą. Taip pat ačiū Gailei Eidukaitei skaičiusiai Pre
zidento R. Reagan proklamaciją ir talkininkavusiai pra
vedant programą. 

Padėka savanoriams-kūrėjams J. Tamuliui, A. 
Valiui ir J. Betkauskui dalyvavusiems akademijoje, ir 
V. Lenkevičienei ir J. Bagdžiui, kurie aplankė į šventę 
atvykti nepajėgusius savanorius ir jiems įteikė gėlių. 

Nuoširdi padėka akademijos kalbėtojams: Lietuvos 
Gen. konsului V. Kleizai, prof. V. Skuodžiui, kongresma-
nams W. Lipinski ir M. Russo, taip pat prel. dr. J. Prun-
skiui supažindinusiam klausytojus su kongr. W. 
Lipinski. 

Dėkojame V. Jonušienei, kuri šventės dalyviams pri
statė A.L.T.S. premijas laimėjusį jaunimą ir dr. Vyt. Dar-
giui paruošusiam ir perskaičiusiam rezoliucijas. 

Dėkojame skautininkėms Aldonai Palukaitienei ir 
Jolandai Kerelienei sutikusioms svečius ir nurodžiu
sioms vietas. 

Nuoširdus ačiū aukų rinkimo salėje ir prie įėjimo 
organizatoriams bei J. Jasiūnienei ir jos talkininkėms, 
o ypač aukotojams! 

Pavergtų tautų organizacijos pirm. pulk. K. Oksui 
ir kaimyninių tūtų atstovams, sveikinusiems žodžiu ir 
raštu — širdinga padėka! 

Nuoširdžiausia mūsų padėka meninės dalies 
atlikėjams — Kr. Donelaičio mokyklų mokiniams, 
mokytojams ir direktoriui už tautinės minties programą, 
patriotine ugnim uždegusią klausytojų širdis. 

Dėkojame visai lietuvių visuomenei ir organizaci
joms dalyvavusioms pamaldose ir akademijoje, o taip pat 
ir visiems prisidėjusiems darbu bei pinigine auka prie 
šios didžios šventės sėkmės. 

Čikagos Lietuvių Taryba 

REAL ESTATE 

Namas apžiūrejmul, sekmad.. kovo 20 
d.. 1-4 v p.p.. 6154 S Kolmar. Vh. aukš
to, mūrinis, 29metų; 3 mieg kamb pirmo 
a bute: 2 mieg kamb antro a. bute; 
moderniškos virtuvės ir prausyklos; 3 
kamb. butas padės mokėti palūkanas; 
aluminio pastogės; 2 auto garažas 
Skambinkite dabar1 

Namas apžiūrėjimui, sekmd.. kovo 20 
d. , 6137 S. Natema. 4 mieg. kamb. mū
ras; 1 % prausyklos; didžiulė virtuvė su 
ąžuolinėmis spintelėmis: ištisas rūsys; 
užpakalyje namo atvira graži veranda; erd
vus kiemas; nauji kilimai; 2 namų apyvokos 
reikmenys: namas puikiai išlaikytas Pasku
bėkite ir apžiūrėkite šį gražuolj šiandien! 

No. 142 — 72 & Kedzie, naujas mūras su 
7 dideliais kamb; 3 didžiuliai mieg kamb : 
virtuvėje medinės spinteles; ištisas rūsys; 
garažas; naujas stogas, šildymo sistema, 
kilimai: aluminio apkalimai: gerame stovy
je; labai švarus. Skubėkite! 

AR NORITE PARDUOTI? - ^ 

Savo namą galite parduoti, tik pa
skambinkite telefonu Mūsų pardavėjai 
sėkmingai jums patarnaus Mes jums 
galime padėti, nes daugiau stengiamės. 
Mamo (vertinimui skambinkite skubiai — 
Jabar. 

O'BRIEN FAMILY REALTY 
T o l . — 434 -7100 

Kaimo ramybė! .Tudor ranch" namas; 
įvairūs įrengimai I a.; geras kamb. iš
dėstymas Neįmanoma išvardinti visų pato
gumų! $225,000. 

Lemonto kalvelėse glaudžiasi malonus 
2-jų butų namas. Abu butai turi po 2 mieg. 
kamb . valg. kamb, atremontuotas vir
tuves, vonios kamb. ir naujas grindis. Iš 
lauko namas naujai dažytas; nauji dvigubi 
langai su naujais tinklais Yra patogi vieta 
statyti mašinoms, šis pajamų šaltinis bus 
greit parduotas! $89,900. 

Gntujfc,, 
OLSICK & CO., REALTORS 
1180 State Street 
Lemont, Illinois 60439 
(312) 257-7100 

MISCELLANEOUS 

A V I L I M A S 
M O V I N G 

Tel. 376-1882 ar 376-5996 

10% — 20% — 3f>/o pigiau mokėsit uz> 
apdrau^ą nuo ugnies ir automobilio pas 
mus. 

FRAMKZAPOLIS 
3208V2 Wes 95th Street 

Tel. — G A 4-€"554 

V.T. ELECTRIC CO. 
Licensed, Insured — Bonded 

436-6937 
Elektros ir namų apšildymo 

sistemų pataisymai. 
Vytautas Taras 

E L E K T R O S 
{VEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą. Dir
bu ir užmiesty. Dirbu greitai, garantuo
tai ir sąžiningai. 

655-2020 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

FOR RENT 

REAL ESTATE 

8 mis, KOMPIUTERI^ 
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose. Sąži
ningai patarnaus 

J. BACEVIČIUS 
BELL-BACE REALTORS 

mCOUE TAX - INSURANCE 
6529 S KEDZIE 

778-2233 

GREIT IR SĄŽININGAI 
PATARNAUJAME PIRKIME 

BEI PARDAVIME NUOSAVYBIŲ. 
Nemokamai {kainuojame jūsų nuosa

vybę, taip pat pristatysim pagal pagei
davimą, sąrašą parduodamų namų jūsų 
ieškomoj apylinkėj, mieste ar priemies
ty. Suinteresuoti prašau skambinti ar 
užeit pas 

BUDRAITIS REALTY 
6600 S. Pulaski 

767-0600 

Open hse. — mušt see. By owner — 
Sund. 12-4 pm. 3737 W. 75th PI. Excep-
tionaly clean. Ready to movė in. 3 bdrms, 
bnck ' raised ranch"; centrai air, V/2 bath, 
2V2 car garage. Finished bsmt. with 12 ft. 
bar. Ali aluminum tnm. Newer roof. cement 
side dnve & patio; 50 gal hot vvater heater; 
interior has newer plush carpeting and 
newer no-wax floor If you apprct. quality, 
call for pvt showmg. High eighties. 
585-5713. 

NAUJAS namas. 3722 W. 61st S t : 3 mieg 
13/4 prausyklos: Tik $78,000.00! 

77th & Christiana. 5 kamb mūras su 
jrengtu rūsiu ir ekstra prausykla; centrali-
nis vėsinimas; apšildomas garažas. Virš 
$60 tūkstančių. 

Galvojate parduot i? {ver t ins ime 
nemokamai. Skambinkite: Satellite Real 
Estate, 737-2300. 

OMį. KMIECIK REALTORS 
7922 S. PULASKI RD 

DANUTĖ ŠČERBAITE MAYER 

2 8 4 - 1 9 0 0 

Jei norite parduoti ar p i rk t i savo nuo
savybę per Amerikos populiariausią 
agentūrą, prašome skambinti Danutei 
Ščerbaltei Mayer dėl sąžiningo patar
navimo ir veltui jūsų namų įkainavimo._ 

Reikia pardavimui vieno arba 2-jų 
butų namų. Turiu gerus pirkėjus. Jei 
norite parduoti, prašau skamb.: 
778-6916, brokeris P. Žumbakis. 

H E L P W A N T E D 

SEVVING MACHINE 
OPERATORS 

CLOTHING MANUFACTURER 
IS EXPANDING. WE NEED 

EXPERIENCED SEVVING MACHINE 
OPERATORS. SPREAOERS ft CUTTERS 

1301 S. VVABASH 
939-7001 

FOR SALE 

Išnuomojamas butas. 4 kambariai, 
II a., su šiluma. 

Tol.: 476-5712 

Išnuomojamas šviesus 4 kamb. butas. 
2 a. . 68 & Maplewood; yra šaldytuvas 
ir v i rykla; 280.00 į m ė n (duodamas 
a p š i l d y m a s ) . Page idau jama vyr 
amž iaus moter is, arba pora. Skamb. 
po 7 vai. vakaro: 476 -5888 . 

Ba lys P a v a b a l y s 

M I L Ž I N A I IR S L I B I N A I 

Sat ( l )yr in ia i e i l ė r a ( k ) i č i a i 

K n y g a , l a i m ė j u s i M o n t r e a l i o 
l ietuvių akademin io s a m b ū r i o V i n 
c o Krėvės l i te ra tūr inę premi ją . 

Kaina $ 6 . 0 0 ( įskai tant s i un t imo 
išlaidas). 

U ž s a k y m u s s i ų s t i a u t o r i a u s 
adresu : 

L. Žitkus 
81 V e r m o n t S t . 

B r o o k l y n , N Y 1 1 2 0 7 

Pranešame, 
kad mūsų įstaigai reikalingi 

l ie tuv iška i i r a n g l i š k a i 
k a l b a n t y s a s m e n y s 

(outside sales rep.), gyvenantys ^vairiuose Kanados 
bei JAV miestuose, norintys ir sugebantys organizuoti 

grupines bei individualias keliones lietuviams. 
Smulkesnių žinių teirautis mūsų įtaigoje tel. ( 4 1 6 ) 7 6 9 - 2 5 0 0 , 

2100 Bloor St. W., Toronto, Ont. M6S 1M7. 

i 
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Sydnėjaus darbštūs ir vaišingi visuomenininkai Barkai su Rita Likanderyte 
prie jų namų Australijoje. 

MOSU KOLONIJOSE 
Cape Cod, MA 

VASARIO 16-TOSIOS 
MINĖJIMAS 

Cape Codo Lietuvių Bendruo
menės rengtas Vasario 16-tos 
minėjimas, įvykęs vasario 21 
dieną, praėjo su išskirtinu 
pasisekimu. Viso minėjimo ei
goje jautėsi nauja dvasia, nes jį 
rengė ir jam vadovavo pensi
ninkų kolonijoje jaunesniosios 
kartos atstovai su savo idėjomis 
ir darbo patirtimi. 

Minėjimas prasidėjo šv. Mi-
šiomis vietos amerikiečiams ir 
lietuviams Our Lady of Victory 
bažnyčioje, Centerville, MA. 
Mišių metu vietos klebonas 
kun. J. Perry ypatingai jautriai 
supažindino parapiečius su 
dabartine okupuotos Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymo 70 
metų sukaktimi ir 600 metų 
krikšto jubliejumi. Dovanas 
nešė gražiais tautiniais rūbais 
pasipuošę Genovaitė Treinienė 
ir Regina Petrutienė. Čia jautė
si trūkumas gražios, lietuviškos 
giesmės, kurią, buvo tikėtasi, 
atliks Šv. Kazimiero parapijos 
vyrų choras iš VVorcesterio, MA, 
bet, pasikeitus aplinkybėms, jie 
dalyvavo tik minėjimo pro
gramoje salėje. 

Po pamaldų bažnyčioje lie
tuviai rinkosi į tos pat parapi
jos salę. kurioje 1 vai. p.p. prasi
dėjo oficialioji minėjimo dalis. 
Minėjimo atidaromąjį žodį tarė 
ir pravedė žuvusiųjų dėl Lie
tuvos laisvės kovotoju pa
gerbimą Genovaitė Treinienė. 
Po Amerikos ir Lietuvos himnų, 
kuriuos atliko vyrų choras iš 
Worcesterio, dr. Mindaugas 
Pautienis perskaitė Massa-
chusetts gubernatoriaus išleis
tą proklamaciją, kuria skelbia 
vasario 16 dieną Lietuvos 

MICHIGANAS 
RUOŠIASI 

(Atkelta iš 3 psl.) 

muose. Balsuokite už asmenis, 
kurie tinkamiausiai atstovaus 
jūsų apylinkei ir apygardai: 
dalyvaudami sesijose iškels 
jums rūpimus klausimus. 
Tenka apgai les taut i , kad 
praeityje buvo tarybos nariu, 
kurie į sesijas neatvykdavo ar 
ba jose jokių pareiškimų nedarė. 
Gausus balsavime dalyvavimas 
taip pat įrodo Lietuvos oku
pantui, kad mūsų išeivija gyva, 
veikli ir su juo kovojanti. 

— J.U. Kaip neseniai atvykęs 
disidentas prof. Skuodis pasakė: 
,,Kiekvienas lietuvis, kuris ne
prisideda prie lietuviškos 
veiklos, savo neveiklumu remia 
opoziciją". Susidomėjimu tauti
niais reikalais ir šiuo balsavimu 
vis einame gera linkme. 

Ačiū pas i sak ius iems už 
išreikštas mintis, siūlymus ir 
parodytą entuziazmą tary
bos r inkimams besiruošiant. 

nepriklausomybės diena Massa-
chuset ts valstijoje. Visai 
tolimesnei minėjimo programai 
sumaniai vadovavo Regina 
Petrutienė. 

Paskaitą skaitė Alfonsas 
Petrutis. Paskaita buvo gerai 
paruošta, neištęsta ir neper
krauta visiems gerai žinomomis 
datomis. Paskaitininkas, kaip 
ilgai dirbęs radijo Amerikos 
Balso įstaigoje, Washington, 
D.C., pateikė klausytojams 
įdomių faktų iš politinių 
Amerikos sluoksnių, liečiančių 
Lietuvos klausimą, įterpdamas 
prezidento Ronald Reagano ir 
sekretoriaus Shultzo deklara
cijas, išleistas Vasario 16-tos 
proga. 

Po paskaitos Sigutė Rasto-
nienė perskaitė valdybos pa
ruoštą rezoliuciją prezidentui 
Reaganui ir kitiems vyriau
sybės pareigūnams bei konsu
lams, kuri dalyvių vienbalsiai 
buvo priimta. 

Meninę dalį a t l iko Šv. 
Kazimiero parapijos vyrų 
choras iš Worcesterio, MA, 
vadovaujamas muzikės Olgos 
Keršytės. Choras gerai pasi
ruošęs ir turi platų dainų reper

tuarą. Pasigėrėtinai atliktos 
dainos žavėjo publiką, kuri 
nepagailėjo dainininkams 
paplojimų ir išprašė keletą 
dainų virš programos. Vadovė 
Olga Keršytė apdovanota gėlių 
puokšte. 

Dalyviai, tikriausiai dainų 
sužavėti , nes tai pirmas 
vokalinio vieneto pasrodymas 
Cape Codo lietuvių tarpe, su
aukojo rekordinę dviejų tūks
tančių dolerių sumą laisvinimo 
veiksniams. Pinigai bus iš
siuntinėti pagal aukotojo pagei
davimą be jokių atskaitymų 
išlaidoms padengti. Rinkliavą 
organizavo ir jai vadovavo Irena 
Jansonienė. 

Minėjimas baigtas chorui ir 
kartu visai publikai sugiedojus 
vieną posmą „Lietuva brangi"... 

Po minėjimo choras ir visi 
dalyviai buvo pavaišinti 
valdybos parengtais užkan
džiais, keptais pyragais ir kava. 
Vaišėms vadovavo valdybos 
narė Elena Strazdienė, Genutė 
Treinienė ir Dalia Pautienienė, 
o visa tvarka rūpinosi Bronius 
Markeliūnas. 

Po vaišių salėje dr. M. Pautie
nis su žmona Dalia chorą ir 
valdybos narius pakvietė į savo 
rezidenciją, kur prie vaišių stalo 
buvo pasidalyta įspūdžiais iš 
įvykusio minėjimo. 

Broniaus Markeliūno ir Genu
tės Treinienės pastangomis 
buvo įduota radijo stočiai Yar-
mouth, MA, parengta juostelė 
amerikiečiams, kurią stotis 
vasario 20 d. tris kartus perdavė 
banga 98 FM. 

vž 

Hot Springs, Ark. 
VASARIO 16 MINĖJIMAS 

LB-nės valdybos surengtas 
Vasario 16 minėjimas — 
Lietuvos nepriklausomybės 70 
metų atstatymo sukaktis įvyko 
sekmadienį, vasario 14 d. Pra
dėtas iškilmingomis Mišiomis 
11 vai. Šv. Mykolo koplyčioje. 
Mišias atnašavo kun. J. Burkus, 
pasakęs prasmingą pamokslą. 
Mišių auką nešė valdybos narės 
R. Sabaliūnienė ir I. Sirutienė, 
pasipuošusios tautiniais rūbais. 
Jas lydėjo R. Jucienė, padėjusi 
rožių puokštę prie Marijos alto
riaus, prašydama Dievo Motinos 
užtarimo kenčiančiai Tėvynei. 
Didingai skambėjo D. Vilimie
nės giesmė iš Lietuvos ,,Šv. 
Motina Marija, Tau meldžias 
visa Lietuva" ir graudžiai nu
aidėjo moterų chorelio giesmė 
„Tremtinio malda"... 

Po pamaldų gražiai išpuoštoje 
gėlėmis ir tautiniais motyvais 
mokyklos salėje įvyko 
akademinė minėjimo dalis. Pa
sveikinęs gausiai susirinkusius 
dalyvius, minėjimą trumpu žo
džiu atidarė LB-nės vald. pirm. 
St. Ingaunis. Pažymėjo, kad 
vietinė spauda gražiai aprašė 
Lietuvos nepriklausomybės 70 
metų atstatymo ir 737 metų 
Lietuvos valstybės įkūrimo 
sukaktis. Pranešė, kad buvo 
pasiųstos rezoliucijos prez. R. 
Reaganui ir Arkansas valstijos 
senatoriams D. Ptyor ir D. 
Bumpers. Iš sen. D. Pryor 
gautas atsakymas, kad buvo 
pasiųstas raštas M. Gorbačio
vui, pasirašytas 32 senatorių. 
Jame prašoma leisti Lietuvoje 
netrukdant paminėti Vasario 
16-ąją, sustabdyti visus smurto 
veiksmus prieš disidentus ir 
suteikti lietuviams sąžinės 
laisvę garbinti Dievą ir gerbti 
žmogaus teises. D. Pryor 
pasakyta kalba Senate, ginant 
Lietuvos reikalus, buvo įrašyta 
į „Congressional Record". 
Nuorašai atsiųsti Hot Springs 
lietuviams. 

Tolimesnę minėjimo prog
ramą pravedė Ir. Sirutienė. Po 
Amerikos ir Lietuvos himnų 
minutės tyla buvo pagerbti 
žuvusieji už Lietuvos laisvę ir 
sugiedota „O skambink per 
amžius vaikams Lietuvos, tas 
nevertas laisvės, kas negina 
jos". Prisimintas dar gyvas 
laisvės kovų dalyvis, mūsų 
gyventojas Paskalis Plukas, 
kuris dėl sveikatos ir senyvo 
amžiaus minėjime dalyvauti 
negalėjo. Tačiau jis jautrus 
Lietuvos išlaisvinimo reikalams 

nuolatos skiria didesnes 

LIETUVOS ISTORIJA 
LITUANISTIKOS 

KATEDROJE 
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Lituanistikos katedroje, Il
linois universitete Chicagoje, 
š.m. pavasarį semestro laiku 
(nuo kovo 28 d. iki birželio 8 d.), 
bus dėstoma Lietuvos istorija. 
Kursą, pavadintą „Lithuania 
and the East European Crisis 
1938-1945" (Lith 399), dėstys dr. 
Saulius Sužiedėlis. Kursas bus 
seminaro pobūdžio ir vyks 
trečiadieniais nuo 6-tos iki 9-tos 
valandos vakaro Stevenson 
Hali, kambarys 103. Į seminaro 
programą bus įjungtos paskai
tos ir diskusijos. Seminare daly
vauti ir akademines užskaitas 
įgyti gali tiek pirminių kursų 
(undergraduate» studentai, tiek 
aspirantai (graduate students). 
Pirma paskaita kovo 30 d. 

Kurso apimtis bus ši: 
(i) Nepriklausomos Lietuvos 

apžvalga 1918-1938; 
(ii) Vilniaus ir Klaipėdos kraš

to problemos; 
(iii) Lietuva Europos prieš

karinės krizės akivaizdoje 
1938-1939; 

(iv) Lietuvos neutraliteto ir 
valstybinio saugumo klausimai 
1939-1940; 

(v) Pirmoji sovietų okupacija 
Lietuvoje 1940-1941; 

(vi) Lietuva vokiečių okupa
cijos metais 1941-1944; 

(vii) Antroji sovietų okupacija 
1944-1945 ir jos istorinės pasek
mės Lietuvai ir rytų Europai. 

Lietuvos istorija bus prista
tyta rytų Europos istorinių pro
blemų fone, bus išryškinti Lie
tuvos ir kitų kraštų panašumai 
bei skirtumai. Paskaitos ir skai
t iniai bus anglų kalba. 
Mokantys lietuvių, rusų, lenkų 
ar vokiečių kalbas turės progos 
artimai susipažinti su istorine 
literatūra tomis kalbomis. Stu
dentai turės atlikti tyrimų (re-
search) projektą arba rašomą 
darbą. 

Į kursą kviečiami lituanis
tikos katedros studentai bei 
aspirantai ir visi, kuriuos 
domina Lietuvos istorijos 
klausimai. 

Burkus. Nepriklausomybės ak
tą perskaitė R. Sabaliūnienė. 
Paskaitai buvo pakviestas V. Si
manavičius. Jo neilga, bet įdomi 
kalba visų buvo išklausyta su 
dėmesiu. Buvo per t rauka, 
kurioj surinkti aukų vokeliai, iš 
viso arti 750 dol. Toliau buvo 
meninė dalis. D. Vilimienė 
padainavo 2 dainas. Duetą — R. 
Jucienė ir R. Sabaliūnienė. Eilė
raštį „Partizanas" skaitė K. Sa
dauskienė. Ir pabaigai moterų 
dainininkių vienetas, vadovau
jamas L. Gudelienės, sudainavo 
4 dainas. Akompanavo vienuo- i 
lyno seselė May Ann. Visi prog
ramos atlikėjai pasirodė pasi
gėrėtinai gražiai, ir publika 
įvertindama smarkiai plojo. 

Minėjimą uždarė pirminin
kas, padėkodamas kun. J. 
Burkui, visiems programos atli
kėjams ir talki ninkamą prisidė
jusiems prie šio iškilmingo Va
sario 16 minėjimo surengimo. 
Užbaigta bendra daina „Lietu
va brangi, mano tėvyne"... 

Po to buvo kavutė su užkan
džiais ir minėjimo dalyviai dar 
ilgai dalinosi dienos įspūdžiais 
ir laiko aktualijomis. 

KITOS ŽINIOS 

Pavasaris rodo pirmuosius 
ženklus, jau žolelė žaliuoja, 
krūmeliai skleidžia pumpurus 
ir pirmosios gėlytės nedrąsiai 
pražydo ir pakėlusios galvytes 
žvalgosi į saulutę. Ir Liet. B-nė, 
baigusi žiemos darbus, ruošiasi 
lengvesniems pavasario dar
bams. Užplanuotos trys geguži-

: nės-piknikai: balandžio 27 d., 
birželio 8 d. ir rugsėjo 21 d. Iš 
LB-nėsjungtinio finansų komi
teto yra gautas raštas, prašant 
sutelkti aukų paremti Laisvojo 
Pasaulio lietuvių VIII Tautinių 
šokių šventę. įvykstančią liepos 
2-3 d. Hamilton, Kanadoje. LB-

nės valdyba nutarė visą birželio 
mėn. pikniko pelną paskirti šiai 
reikšmingai jaunimo šventei 
paremti. 

Balandžio 10 ir 17 d. buvo 
pravesti r inkimai išr inkti 
atstovus į LB-nės tarybą. Rin
kimams vadovauja vald. sekre
torius Jonas Samaitis. Vėliau I 
yra numatyta surengti tragiš- j 
koje Birželio minėjimą, Tautos | 
šventės ir Kariuomenės šventės 
minėjimus. 

Dabartinę valdybą sudaro: i 
pirmininkas Stepas Ingaunis, ' 
vicepirm. Regina Sabaliūnienė, 
sekretorius Jonas Samaitis, 
iždininke Frina Zeruolienė ir 
sočiai. re ikalams Irena 
Sirutienė. 

Kaip jau anksčiau buvo 
rašyta, pagal oficialų Rand 
McNally raportą Hot Springs, 
Ark., yra išrinkta kaip trečia 
geriausia vieta Amerikoje pen
sininkams įsikurti, ir miestelio 
vadovybė ruošia planus pri
traukti daugiau pensininkų į 
šią kurortinę vietovę (apie 
40.000 gyv.). Hot Springs 
daugiausiai pasižymi savo 
švelniu klimatu, karštų ir vėsių 
šaltinių vandeniu, miškais, 
ežerais ir kalnuotomis apylin
kėmis. Žemės, sklypų ir namų 
kainos žymiai mažesnės negu 
kitose vietovėse. 

Yra paruošta speciali infor
macija, ir kas norėtų daugiau 
žinių apie įsikūrimo sąlygas, 
gali skambinti vel tui : 
1-800-543-2284 ir bus atsiųsta 
į namus. 

Ir LB-nės valdyba prisideda 
prie kvietimo pasinaudoti nau
dingomis informacijomis ir ap
lankyti mūsų gražųjį Hot 
Springs. Čia galimybių yra 
daug ir įvairių! 

Irena Sirutienė 

ir 
aukas. Ir dabar atsiuntė 100 dol. 
LB-nės darbams paremti. 

Visa minėjimo programa buvo 
atlikta vietinių jėgų. Invokacijai 
sukalbėti paprašytas kun. J. 

PASSBOOK 
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Pradedant 1988 m. sausio 23 d. kas šeštadieni 
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per WPNA (buv. WOPA stotis) 1490 AM 

Žemė L 

Muzika 

..Nauja radijo laida šiuolaikiniam lietuviui" 
lietuvių bei anglų kalbomis 

sveikata - moterų, pasaulis - sportas • Bterstura - kinas - satyra 

Labanaktis, vaikučiai 
..Pasakų pasaulis mažamečiams lietuviukams' 

10 v.v. iki 10:10 v.v. 
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SERVING CHICAGOLAND SINCE 1985 
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DEŠIMTIES METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS 

A.tA. 
AGNIETĖS MICKEVIČIENĖS 

Š.m. kovo mėn. 20 d. sueina dešimt metų nuo mūsų 
mylimos Motinos ir Senelės mirties. Šią liūdną sukaktį 
minint, šv. Mišios už velionės sielą bus atnašaujamos 
sekmadienį, kovo mėn. 20 d., 11:15 vai. ryto Tėvų 
Jėzuitų koplyčioje. 

Prašome artimuosius prisiminti velione savo 
maldose. 

Sūnus Gediminas, marti, vaikaičiai 
ir provaikaičiai. 

A.tA. 
KAZIMIERUI RIPSKIUI 

mirus Lietuvoje, brolį VYTAUTĄ su šeima ir visus 
ki tus gimines čia ir Lietuvoje nuoširdžiai užjaučiame 
ir ka r tu liūdime. 

Elena ir Vytautas Jasinevičiai 
Teresė ir Juozas Kasperavičiai 
Bronė ir Vytautas Rusteikiai 
Aldona ir Juozas Stasiuliai 
Birutė ir Bernardas Vindašiai 

GAIDAS—DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. Cal i fomia Avenue 
Telefonai — 523-0440 ir 523-9852 
4605-07 South Hermitage Avenue 

Telefonas — 927-1741-1 
4348 S. California Avenue 

Telefonas — 523-0440 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SUNŪS 

2533 West 71 St., C'hicago 
Telefonas — 476-2345 

1410 So. 50th A v.. Cicero 
Telefonas -- 863-2108 

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAWICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

2424 West 69th Street - Tel. RE 7-1213 
11028 Southwest Hwy. - Tel. 974-4410 
9236 S. Roberts Rd. - Tel. 430-5700 

V A S A I T I S - B U T K U S 
LAIDOTUVIŲ DIKKKTORIAI 

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas — 652-1003 
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x Stel la Kaulakienė, Mari
jonų bendradarbių Chicagos 
apskrities pirmininkė, su savo 
valdyba visu uolumu rengiasi 
metiniam seimui, kuris bus šį 
sekmadien į , kovo 20 d. 
Marijonu koplyčioje Marijonų 
bendradarbių dvasios vadas 
kun. Antanas Švedas, MIC, 
atlaikys šv. Mišias ir pasakys 
specialų pamokslą 11 vai. Po 
pamaldų vienuolyno salėje bus 
bendri pietūs ir šeimos posė
džiai. Visus narius ir svečius 
valdyba kviečia dalyvauti, nes 
bus p a m i n ė t a ir Marijonų 
vienuoli jos 75-rių metų 
sukaktis. 

x Sol. Birutė Dabšienė-Viz
gi rdienė su vyru iš Bostono 
vakar atvyko į Chicagą. Ji 
pereitą sekmadienį kartu su sol. 
Ričardu Daunoru koncertavo su 
dideliu pasisekimu Bostono ir 
apy l ink ių l ie tuviams. Šį 
sekmadienį ji pasirodys „Drau
go" rengiamam koncerte Mari
jos aukšt. mokyklos salėje. Ją 
išgirsti yra didelė dovana Chica
gos lietuviams. 

x P e t r a s Viščinis, Laisvės 
varpo lietuviškų radijo laidų ve
dėjas ir Lietuvių Fondo įgalio
tinis Bostone, praneša, kad 
koncerto metu, kuris buvo kovo 
13 d., paminėtos dvi svarbios 
sukaktys: 34 metų Laisvės var
po ir 25-rių metų Lietuvių Fon
do. G a u t o m i s aukomis ir 
Felikso ir Marijos Mandeikių 
palikimu, siekiančiu 113.000 
dol., buvo užbaigtas ketvirtas ir 
pradėtas penktas milijonas 
dolerių pagrindinio kapitalo. 
Lietuvių Fondui atstovavo 
s t ipend in inkė Ramoną 
Steponavičiūtė. Lietuvių fondas 
yra dėkingas aukotojams ir ypač 
Petrui Viščiniui, nuoširdžiam L. 
Fondo rėmėjui ir idėjos sklei
dėjui. Jo parama ir nesava
naudiška talka gali būti visiems 
pavyzdys. 

x Lietuvių pens in inkų są
jungos met inis sus i r ink imas 
bus kovo 24 d. 1 vai. p.p. Šaulių 
namuose. Bus apyskaitiniai 
pranešimai, valdybos rinkimai, 
dovanų paskirstymas ir užkan
džiai. Nariai prašomi atnešti ką 
nors dovanų paskirstymui. 

x P e t r a s Pranis , Vista, Cal.. 
lietuviško žodžio ir veiklos 
rėmėjas, atsiuntė mokestį už 
ateinančius trejus metus ir pri
dėjo visą šimtinę dienraščio 
paramai. P. Pranį skelbiame 
garbės prenumeratorium, o už 
gražią auką labai dėkojame. 

x Išnuomojami butai . Į juos 
kviečia pavasarėjantis Lemon-
tas. Naujoje Amber Shires 
gyvenvietėje jūsų laukia dar 
keli dviejų kambariu, visais pa
togumais aprūpinti butai, vien
gungiui arba porai, ir skanus 
lietuviškas maistas iš moder
nios virtuvės. Lietuvė šeimi
ninkė, maloni l i e tuv iška 
ap l inka , e rdvus k i emas . 
Tikimasi greitai atidaryti toje 
pačioje patalpoje esančią 
puošnią bažnyčią pamaldoms. 
Skambinkite 312/257-7484 bet 
kuriuo laiku. 

(sk) 
x A lb inas Kurkul is , akcijų 

brokeris, dirbąs su Rodman & 
R e n s h a w , Inc . , patarnauja 
akcijų bonų, fondų bei kitų ver
tybių pirkime ir pardavime. 
Duodu komisų nuolaidą. Susi
domėję skambinkite 977-7916. 

(sk.) 
x Grei t p a r d u o d u vienos ir 

dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambinkite 
RE/MAX F I R S T , R i m a s 
S tankus , tel. 361-5950 arba 
636-6169. 

(sk.) 

x Lietuvai tės s tudentės no
rinčios per vasaros atostogas 
dirbti lietuvių senelių namuose 
gali kreiptis: Matulaitis Nurs-
ing Home. Thurber Rd., Put-
nam, Ct. 06260. 

' s k j 

x Koncer tas , ku r io visi 
laukia, bus Marijos aukšt. mo
kyklos salėje kovo 20 d., sekma
dienį, 3 vai. p.p. Dainuos sol. 
Birute Dabšienė-Vizgirdienė iš 
Los Angeles, sol. Ričardas 
Daunoras iš Vak. Vokietijos, 
akompanuos muz. Alvydas Va-
saitis. Koncertą rengia „Drau
go" renginių komitetas, 
prisimindamas ir Marijonų vie
nuolijos 75-rių metų gyvavimo 
ir darbų Amerikoje sukaktį. 
Bilietus galima gauti Vaznelių 
parduotuvėje Marąuette Parke. 

x VII PLB seimui, IV Kul
tūros kongresui ir VIII Lais
vojo pasaulio lietuvių tautinių 
šokių šventei rengti jungtinis 
finansų komitetas kreipėsi į 
JAV LB apyl inkes , pra
šydamas padėti sutelkti lėšų 
Kanadoje vykstantiems lietuvy
bės išlaikymo renginiams pa
remti. Pirmosios pilnais išpildy-
damos joms uždėtas kvotas 
atsiliepė Auroros, 111., ir 
Buschvvicko. N.Y. LB apylinkės. 
Auroros LB apylinkės pirmi
ninkė yra Domicėlė Vizgirdienė, 
o Buschvvicko LB apylinkės 
pirmininkas yra kun. Pranciš
kus Giedgaudas, OFM. 

x Gražina Liautaud yra pir
moji mecenatėjpaaukojusi 1000 
dol. šią vasarą Kanadoje vyks
tantiems trims dideliems įvy
kiams: VIII Laisvojo pasaulio 
lietuvių tautinių šokių šventei, 
VII PLB seimui ir IV Kultūros 
kongresui paremti. Mecenatai 
gauna du garbės bilietus į visus 
renginius. 

x Lietuvos Vyčių valdybos 
ir įvairių komisijų pirmininkų 
posėdžiai bus Nevv Haven, 
Conn.. kovo 19 d. Iš Chicagos iš
vyko Sabina Henson, Mary 
Kinčius ir kt. Grįš tik sekma
dienio vakare. 

x Vyresniųjų lietuvių cent
re trečiadieniais nuo 9 iki 1 vai. 
yra bendras sveikatos patikri
nimas ir kraujospūdžio mata
vimas. Ketvirtadieniais — nuo 
3 iki 5 vai. p.p. kraujospūdžio 
matavimas. Patarnavimus 
teikia keliolika lietuvių gydy
tojų. 

x Liuda Germanienė kalbės 
apie kalbos mokymą prieš
mokyklinio auklėjimo klasėje šį 
sekmad.. kovo 20 d. IKK) v. p.p. 
Vaikų Nameliuose, 2743 W. 
Lithuanian Plaza Ct., Chicago 
60629. Rengia LB Šviet. Tary
ba. Kviečiame visus susidomė
jusius dalyvauti. 

fsk) 
x Dr. Kastyčio Jučo , der

mato logo vedamos radijo 
programos 1490 AM bangomis 
kiekvieną šeštadienį 7 vai. 
ryto. šį šeštd., kovo 19 d. kalbės 
Forest klinikų vedėjas dr. Leon 
Tceupian tema: „Kas yra skulp-
tavimas — riebalų ištraukimas 
(liposuction)". 

(sk) 

x Ieškau išsinuomoti kam
barį- Galiu padėti senesnio 
amžiaus savininkui prižiūrėti 
namą ir nuvežti apsipirkti. 
Skambinti po 5 vai. vakaro: 
434-4639. 

(sk) 

x Pedagog in io l i tuan i s 
tikos instituto etnografinis an
samblis maloniai kviečia jus į 
pastatymą „Bėkit, bareliai — 
rugiapjūtės pabaigtuvių šven
tę ' 1988 m. kovo 19 d., 
šeštadienį, 7 vai. vak Jaunimo 
centro didžiojoje salėje. Bilietai 
parduodami pas J. N. Vazne-
lius/Gift International) 2501 W. 
71st St., A. F. Siutus (Patria) 
2646 W. 71st St. ir vaidinimo 
dieną, prie įėjimo. 

(sk) 

Lietuvių Fondo stipendininkės su tarybos pirmininku. Iš kairės: Danutė Račiūnaitė, Danutė 
Rukšytė, Ramoną Steponavičiūtė, Rūta Stroputė, Sofija Žutautaitė ir kalba LF tarybos pirmi
ninkas Stasys Baras. 

Nuotr. J . Tamulaičio 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
LIETUVIŲ ISTORIJOS 

DRAUGIJOS 
SUSIRINKIMAS 

Susirinkimas įvyko kovo 9 d., 
trečiadienį, „Seklyčios" raštinės 
patalpose. Prisirinko pilna rašti
nė, teko nešti papildomas kėdes. 
Susirinkimą atidarė direkt. J. 
Masilionis, draugijos pirmi
ninkas. St. Jakubonienė, drau
gijos sekretorė, perskaitė perei
to susirinkimo protokolą, kuris 

x Vasar io 16 gimnazijos 
mokinių viešnagės pas Punsko 
lietuvius skaidrių montažą 
matysime kovo 25 d., penkta
dienį, 7:30 vai. vak. Jaunimo 
centro kavinėje. Vasario 16 gim
nazijos direktorius Andrius 
Šmitas pasakos apie gyvenimą 
Europoje, Vokietijoje ir lietuvių 
mokinių džiaugsmus bei vargus 
Vasario 16 gimnazijoje. Visi 
kviečiami ir visi laukiami. 

x P a t i k s l i n i m a s . Vakar 
dienos „Draugo"' laidoje. 6 psl., 
apie šaulių veiklą aprašyme 
turėjo būti parašyta M. Dapkie
nė (ne Dabšienė\ Už klaidą atsi
prašome. 

x M. Petrauskienė, Hart
ford, Conn., „Draugo" nuoširdi 
ir dosni rėmėja, žinodama 
dienraščio sunkumus, vėl 
atsiuntė 100 dol. jo stiprinimui. 
Nuoširdus ir didelis ačiū. 

x Dr. L. Bajorūnas, Pompa-
no Beach, Fla., mūsų nuoširdus 
..Draugo*' rėmėjas, pratęsdamas 
prenumeratą , pridėjo visą 
šimtinę. Dr. L. Bajorūnui, mūsų 
garbės prenumerator iui , 
tariame nuoširdų ačiū. 

x Aldona Andriušienė, Dor-
chester, Mass.. parėmė „Drau
gą" 25 dol. auka ir pratęsė 
prenumeratą vieneriems me
tams, A. Andriušienę skelbiame 
garbės prenumeratore, o už 
auką labai dėkojame. 

x A n t a n a s Bulo ta , Los 
Angeles, Cal., atsiuntė 20 dol. 
„Draugo" stiprinimui ir 10 dol. 
už kalėdines korteles ir kalendo
rių. Ant. Bulotai, mūsų garbės 
p renumera tor iu i , ta r iame 
nuoširdų ačiū. 

x O. J a m e i k i e n ė , Palm 
Beach Shores, Fla., pratęsė 
prenumeratą vieneriems me
tams su 20 dol. auka ir tokiu 
prierašu: „Gyvuokite, laiky
kitės ir visada draugaukime. Vi
siems Jums — geriausios klo
ties". O. Jameikienė skelbiame 
garbes prenumeratore, o už 
l inkėj imus ir auką labai 
dėkojame. 

x A. Karkl ius iš Cleveland, 
Ohio, pratęsė prenumeratą 
1988 metams O. Urbaitienei ir 
dar pridėjo 20 dol. dienraščio pa
ramai. O. Urbaitienę skelbiame 
garbės prenumeratore, o už 
auką labai dėkojame. 

buvo priimtas be pataisų. Toliau 
buvo A. P. Bagdono paskaita 
„Etnografinės lietuvių sienos 
rytuose nuo seniausių laikų iki 
dabar". Pagal prof. M. Gimbu
tienės veikalus pabaltiečiai 
apsigyveno maždaug 2,000 
metų prieš Kristų visame 
pietrytiniame Baltijos jūros pa
kraštyje. Jų teritorija vakaruose 
siekė Oderio upe, pietuose 
Varšuvą, Būga. Dniepro 
vidurupį, o rytuose — Volgos 
aukštupį, Maskvos upę. šiaurėje 
Ladogos ežerą. 

Baltų kaimynai vakaruose 
buvo germanai, pietuose ir ry
tuose slavai, o šiaurėje suo-
mių-ugrų giminės, kurie iš 
baltų mokėsi žemės dirbimo. 
Apie tai mums sako kalbi
ninkai , kur ie estų-suomių 
kalbose suranda keletą šimtų 
baltiškų-lietuviškų žodžių. Dau
giausia tie žodžiai yra surišti su 
žemdirbyste ir jos įrankiais. Tai 
įrodo, kad visa tai jie paėmė iš 
baltų. 

Baltų kultūra, pagal tuos 
laikus, buvo palyginamai aukš
to lygio. Nuo antrojo iki penkto
jo šimtmečio po Kristaus baltai 
pergyveno savo aukso amžių. To 
laikotarpio kapuose randamos 
įkapės rodo aukštą materialinės 
kultūros lygį. Netoli Suvalkų 
atkastuose sūduvių genties 
kapuose tarpe kitų įrankių 
rasta noragų geležinės dalys. 
Tie noragėliai. kuriais būdavo 
apkaustomos medinės arklų 
dalys, yra vieninteliai atrasti 

visoje šiaurės rytų Europoje. Tai 
įrodo aukštą anų laikų žemdir
bystės lygį baltų tautose. 

Gyventa kaimuose, iš pradžių 
mažesniais, o vėliau jie plėtėsi, 
sudarydami didesnes kaimų 
bendruomenes. Gyvenvietes 
sustiprindavo pylimais ir grio
viais. Buvo rasta ir medinės 
stuktūros liekanų, kuri buvo 
naudojamos gynybos tikslams. 
Tai priklauso I amžiaus patiems 
pirmiesiems sustiprinimams, 
kurie vėliau išsivystė į medines 
pilis, apie kurias spietėsi ir 
gyvenamosios sodybos. 

Vyko gyva prekyba gintaru. 
Gintaro prekybos kelias iš Sem
bos ėjo Vyslos upės pakraščiais, 
upėmis Varta, Prosna ir Oderiu 
Silezijoje, iš ten per Moraviją, 
Moravos upe iki Dunojaus. Iš 
ten pasiekdavo Adrijos pakran
tes ir Romą. Kitas kelias vedė 
į Juodąją jūrą, kurios pakraš
čiuose buvo įsigalėję gotai. Kai 
hunai užėmė tas sritis, tai jie 
gintaro dirbinius išplatino toli 
į rytus net iki Kirgizijos. Kad 
vyko gyva prekyba su Roma ne 
tik gintaru, bet ir kitomis 
prekėmis, įrodo gana gausiai 
randami romėnų pinigai baltiš
koje erdvėje. Daugiausia rasta 
sidabrinių dinarų, kurie buvo 
naudojami papuošalų vietoje. 
Metalo papuošalai ir įrankiai 
buvo ne tik įsivežami už gin
tarą, bet gaminami ir vietoje. Iš 
Romos taip pat buvo gaunami 
spalvoto stiklo karoliai. Apie 
300 m. po Kristaus buvo pra-
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— Philadelphijos LB apy
linkės visuotinis susirinkimas 
bus sekmadienį, balandžio 10 d., 
1 vai. p.p. Lietuvių namų kul
tūros centro patalpose, 2715 E. 
Allegheny Ave. Susirinkimo 
programoje bus valdybos pra
nešimai, krikščionybės jubilie
jaus komiteto pranešimas bei 
iždo atskaitomybė, revizijos 
komisijos pranešimai ir naujos 
valdybos r inkimai . Į susi
rinkimą bus kviečiami vietiniai 
JAV LB XII-tos tarybos kandi
datai susipažinimui su 
visuomene. Šios kadencijos LB 
apylinkės valdybą sudarė: Te
resė Gečienė — pirm., Virgus 
Volertas — vicepirm., Aniliora 
Mašalaitienė — sekr., Marija 
Sušinskienė — ižd., Julija 
Dantienė — narė kultūriniams 
reikalams ir Bendruomenės 
Balso koordinatorė, Rimantas 
Stirbys — narys politiniams 
reikalams ir informacijai, Rena
ta Baraitė ir dr. Jonas Meš
kauskas — nariai specialiems 
reikalams. Į valdybą taip pat 
įėjo Gediminas Dragūnas, Bend
ruomenės Balso iždo reikalų ve
dėjas, ir Paulius Dainora — 
Jaunimo sąjungos skyriaus pir
mininkas. Philadelphijos lie
tuviai yra prašomi visuotiniame 
apylinkės susirinkime gausiai 
dalyvauti. 

— Andr ius Klemas, Vasario 
17-19 dienomis Panama City, 
Floridoj, sėkmingai reprezen
tavo Amerikos karines pajėgas 
tarptautinėj bėgikų olimpiadoj, 
kurioj dalyvavo karo pajėgų bė
gikai iš 36 šalių. Patekti į JAV 
tautinę komandą Andrius pir
ma turėjo lenktyniauti prieš 
visų kitų aviacijos dalinių, 
laivyno, pėstininkų ir marinų 
bėgikus. Andrius yra baigęs 
Harvardo ir Kalifornijos 
universitetus su bakalauro ir 
magistro laipsniais iš fizi-
kos-elektronikos ir dabar kaip 
vyr. leitenantas atlieka tyrinėji
mus aviacijos laboratorijoj Albu-
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querque, Nevv Mexico. Andrius 
planuoja dalyvauti Pabaltiečių 
olimpiadoj Toronte. 

— Sąryšy su sovietų ban
dymu Lietuvoje užgniaužti 
Vasario 16-sios proga or
ganizuojamas tautines demonst
racijas, JAV LB krašto valdybos 
pirm. inž. Vyt. Volertas 
telegrama kreipėsi į valstybės 
sekretoriaus pavaduotoją Euro
pos reikalams Roxanne Ridge-
vvay. Telegramoje valstybės 
departamento prašoma apeliuo
ti į sovietus, kad demonstra
cijoms būtų leidžiama įvykti. 
Iškėlus sovietų vykdomą 
žmogaus teisių darbuotojų per
sekiojimą ir Nijolės Sadūnaitės 
primušimą, valstybės depar
tamento paprašyta į Lietuvą 
pasiųsti konsularinius atstovus 
esamai padėčiai įvertinti. 

— Koncertas, kuriame dai
nuos iš Vokietijos atvykęs sol. 
Ričardas Daunoras ir sol. Birutė 
Dabšienė-Vizgirdienė, bus 
balandžio 10 d., sekmadienį, 12 
vai. dienos Šv. Kazimiero 
parapijos salėje, Los Angeles, 
Cal. Jiems akompanuos buvęs 
Lietuvių Operos dirigentas iš 
Chicagos atvykęs muz. Alvydas 
Vasaitis. Po koncerto bus vai
šės. Rengia Lietuvių Bendruo
menės Vakarų apygardos 
valdyba, vadovaujama Angelės 
Nelsienės. 

— Poetui Bernardu i Braz
džioniui popiežius Jonas Pau
lius II suteikė „Pro Ecclesia et 
Pontifice" medalį. Jam tas me
dalis buvo įteiktas kovo 6 d. per 
iškilmingas šv. Mišias Šv. 
Kazimiero parap. bažnyčioje Los 
Angeles, Cal. Klebonas poetą 
sveikino Los Angeles arki
vyskupo Roger Mahony vardu, 
o parapijos kunigai ir parapie-
čiai kartu pasidžiaugė, kad poe
tas gyvena jų tarpe. Ordiną 
poetui Bernardui Brazdžioniui 
prisegė ir per lietuviškas pa
maldas gražų pamokslą pasakė 
prel. Jonas Kučingis. Trumpai 
kalbėjo ir pats pagerbtasis 
poetas. 

Akt Nijolė Martinaitytė kalba, atidarant dail. M B. Stankūnienės parodą. 
Nuotr. J. Tamulaičio 

dėta vietinio stiklo gamyba. Iš 
baltų genčių žymiausią 
vaidmenį vaidino prūsai ir 
kuršiai. 

Baltų gentys jau nuo I 
amžiaus buvo suskilusios ir 
turėjo skirtingus laidojimo pa
pročius. Prūsai degino savo 
mirusiuosius ir kaulus dėjo į ur
nas. Sūduviai pirmuosius 4 šim
tus metų kasė mirusius į žemę. 
Deginti pradėjo tiktai V šimt
metyje ir pelenus laidojo žemėje, 
apdėdami aplinkui akmenimis. 
Jau nuo V amžiaus pradėti sta
tyti sutvirtinimai, ėmus naudoti 
rąstus ir molį, ypač pylimams 
sudaryti. 

Baltai prekiavo gintaru su go
tais ir pasiekdavo jų sostinę Ra-
veną šiaurinėje Italijoje. Hunų 
invazija 375 m. sunaikino gotų 
karaliją. Kai tik slavai nusi
kratė gotų jungo, tuoj jie prasi
veržė nuo Dunojaus žiočių link 
Azovo įlankos. Tuo metu buvo 
ir turkų-totorių prasiveržimas 
iki Dysnos ir Okos aukštupių. 
Tada ir prasidėjo didysis slavų 
proveržis į rytinių baltų ir finų 
žemes. Manoma, kad teritorija 
nuo Kijevo iki Naugardo slavų 
buvo užimta keliomis bangomis 
tarp V ir VIII šimtmečio. Slavų 
gentys drevijanai, poljanai ir 
viatičiai su savo skirtingu laido
jimo būdu ir statyba skyrėsi nuo 
baltų. Pagal archeologinius 
duomenis ir laidojimo būdą M. 
Gimbutienė tvirtina, kad baltiš
kas tipas vyravo iki pat XII am
žiaus šiose vietovėse į pietus 
nuo Smolensko, Maskvos ir 
Kalugos iki Žizdros upės intakų 
Disnos aukštupyje. Suslavėjimo 
ir slavų ekspansijos procesas 
prasidėjęs ankstyvaisiais šimt
mečiais, tęsėsi iki pat XIX 
šimtmečio. 

Slavų ekspansijai giliai įsibro
vus į lietuvių etnografines 
žemes, jai atsverti lietuviai sta
tėsi pilis. Krivičų antplūdžiui 

sulaikyti pagrindinės pilys buvo 
Krėva, Svyriai, Alšėnai ir Aš
mena (deja, ir jos jau slavų 
jūroje. J . Ž.). Slavams besi
veržiant į lietuviškas žemes, 
slavų jūroje buvo likę daug lie-
tuviškų-baltiškų salų. D.L.K. 
išsiplėtus į rytus, deja, tos miš
riosios teritorijos nesulietuvėjo, 
bet sugudėjo. Pačios etno
grafinės Lietuvos diduomenei ir 
bajorams sulenkėjus, mišriose 
rytinėse srityse lietuviškas 
elementas ėmė tirpti, pasi
savindamas gudų kalbą. Tas 
tirpimas ir prievartinis nutau
tinimas ir dabar tebevyksta 
Stalinui sulaužius 1920 m. 
Sovietų su Lietuva sudarytą su
tartį, paties Lenino pasirašytą. 
1939 m. sutartimi Lietuvai te
buvo sugrąžinta tik trečdalis tų 
žemių, kurios 1920 m. Maskvos 
sutartimi buvo priskirtos prie 
Lietuvos. Breslauja, Ašmena, 
Krėva, Lyda ir Gardinas buvo 
priskirtos Gudijai. Gudijai ati
tekusiose srityse lietuvybė yra 
naikinama pačiu nuožmiausiu 
būdu. Prie to dar tenka pa
minėti Seinus, Suvalkus ir 
Augustavą, kurie atiteko Len
kijai. 

Paskaita buvo gerai ir kruopš
čiai parengta, panaudota daug 
naujų šaltinių. Po paskaitos 
buvo keletas klausimų. Buvo 
pasikalbėta apie draugijos 
veiklos planus. Pasibaigus 
oficialiajai daliai buvo vaišės, 
kur ias parengė Pranė 
Masilionienė. 

J.Ž. 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S- Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629. 
Tel. — 776-8700 

Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak. 
Šeštad. 9 v. r. iki 1 vai. d. 




